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С указ на президенте
на СФРЮ Йосип Броз
Тито
от
14 февру•ри 1975 г.
Издаталство
Братство" а удостоен с
Орден братст
во н адинство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги
в областта
на
информативната и
графическа
дейност и
за принос в
развити
ето на
братството
и
единството между иаши те
народи и народиости.

гвявявв*
При неотдавнашното посещение на

внч председател
ректор и главен

ската народност
проса.

на

Скупщината

?йЖГоГ°СКИ РеГИОН ДРагос"а= Марко-

на СФРЮ
прие Борис
Костадинов, дии отговорен редактор на ■.
Братство" —
вестник на българа СФРЮ, като по то зи случай
му отговори на няколко въ-

ВЪПРОС: — Как оценявате действуването на
делегатската
система
в практиката, а отделно процеса на
съгласуване и договаряне
във Федерацияга!

ОТГОВОР:
СФРЮ

е

Конституцията

приета

преди

7

на
На

години.

пръв поглед, касае се за не малък пе
риод от време. Но, тъй като
цион+гите

промени

от

1974

конститу

година

не

бЯха само корекция на съществуващи
те конституционни решения, но и посъществени, по-коренни похвати в кон
ституционната материя, конто засягаха
м в отношенията във Федерацията и
в политическата система, би могло да
се каже, че този период и не е така

новна задача сега и занапред е, да съз
даваме условия та трудещите се
®
делегациите в базата, повече и по-пъл
но да влияят в приемането на общо
ствени решения и заключения на всички равнища. Делегациите са замислени като основен
лост на политрческот. „
____ _
то и самоулравителна активизация на
трудещите се хора, като те това, по
ради редица обективни и субективни
причини все още не са станали.
От. друга страна, по-нататъшното
развитие на делегатската система не
минуемо изисква по-пълно да се раз
виват всички облици на демократичен

^

лидването на политиката, и да анализират колкото е възможно
по.цялостно>
функцията на изпълняване в делегатската система, търсейки при това из-

професионалните служби, органите
на
управлението и другите фактори на изпълнение на политиката, ще могат да
6ъдат , действуванета
Щ
си навременни,
и по-ефикасни.

комплектни

С конституционните промени, както
е известно, функциите на федерация
та са сведени на няколко основни об
ласти. Решавайки въпроси от своята ком
на
петенция, делегатската Скупщина
СФРЮ чрез метода на договаряне и

Както е известно,
същината
«а
конституционните промени беше, като
изхожда

от

революционните

реше

ния утвърдени с Второто заседание на
АВНОЮ, Югославия докрай да се кон
общност,
федеративна
ституира като
което в пълна степен обезпечава равно
правие

на

всички

народи

на

.
-•

Югосла

републики.

вия, относно на техните
Целта на конституционните промени бе

ше и това, да се направят качествено
нови крачки в по-нататъшното развитие на социалЕ етическото самоулравле
ние чрез въвеждането и установяване

.V

то на делегатски отношения и делегатска система, зарад което последва голдма

приемане

на

------- 1 дейност,
нормативна
редица системни закони,

приемане

на

Закона

за

сдружения

тие на евмоулравителните

труд, развиобщности и а

Имайки на
интересите и така нататък
бепредвид тези основни цели, приета
ше Конституцията през 1974 година,
ез
ситуации,
оглед иа миогого сложим
дори и откритите проблеми, което все
можем рл
още съществуват, мисля, че
систезвитието иа нашата обществена
да оценим
ма от 1974 година до днес

ОТГОВОР:
В
Скупщината
СФРЮ за първи октомври са насро
чени заседания на двтаа съвета. До
говорено
е
представител
на Съ
юзния изпълнителен
съвет със съот
ветно експозе, да съобщи най-новото
състояние, резултатите и
трудностите
в борбата за стопанска стабилизацияТова ще бъде удобен момент и
в
Скупщината на СФРЮ, както това тези
дни се прави в Председателствата на
СФРЮ и ЦК на СЮК, цялостно да се
обсъди как се провеждат
задачите,
произтичащи от Писмото на Председа

положително.

ДЕЛЕГАЦИИТЕ —
°рНОВВН ЛО&.
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА САМОУПРАВ
ИТЕЛНА АИТИВИЗАЦИЯ НА ТРУД

телството на СФРЮ, което се отнася
до задачите на всички
обществени
фактори в борбата за
икономическа
стабилизация-

ЩИТЕ СЕ
Бих

н"ом^л'дагр®с’наИсЮКЯ бвш^

ИСГГкГ трудещи

н»й-»ажии
въпроси. В този смись
Оптическата система

со

ски начела, предотавлява
крупните
обществени

е°ШОН*Я'

и«и- :/ггг0дрна

раз,итивт0 на
и
делегат»Т/Р*У

Съществуването на тези слабости,
за които стана дума, и обективите за
труднения, които са предизвикани, и
от вътрешните, и международните, извънредно усложнени икономически об
стоятелства, изобщо не довежда
До
заключение, че от това начало и прин
цип, в едно или друго отношение, тря
бва да се отклоняваме ,но напротив
— само чрез последователно открито
и отговорно участие в съглеждането на
интересите на всички, и върху тазм
основа чрез последователно съгласу
ване на становищата по оптималните
въпроси, е възможно да се остане вър
ху демократична, самоуправителна и со
циалистическа насока. Всеки друг курс
би представлявал отслабване на социлистическото самоулрвление и въвеж
дане, по един или друг начин, на про
цеси, характерни за етатизма като об
ществено-икономическо и политическо
отношение и практика.
ВЪПРОС:
Всички
обществени
V
сили се организират върху задачи
те по икономическа
стабилизация*
Как оценявате текущите резулта
ти в борбата за икономическа стаби
лизация1

|

.

като

вномерно и съгласувано развитие, яс
но е, че споразумяването и съгласу
ването минава през много затруднения
и че е придружено от редица слабо
сти, което не е без последствия вър
ху осъществяването на текущите задачи и развитието на икономическия и
политическия живот. Обаче, съгласува
нето на интересите и
разрешаването
на най-коупнитр материални въпроси
най крупните
във федерацията върху тази основа
даде досега редица ценни резултати и
опит.

пълнителите и другите професионални органи да бъдат във възможно попълна степ ен, кактю това говореше и
Кардел, професионални служби на сдру
жения труд и делегатската
системз.
Като такива, изпълнителните органи и

ДЪЛЪГ.

се

вия има различно икономическо наследство, и че обективно не е могла във
всички периоди, да има по всичко ра

спло

, двйет.у.ан.то на Де"»
е имано
обстоятолс

* ТГз'а

н

,<0,ИТИ° ГекзистанцичлниТнтГ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО

носио ропу6„ивите и покрайнините, в
т0 70 живеят. Този процес на допо-

-----------

/К-й;

Резултати в нашето ,
ти*, като същевременно

то
Я*а и наша трайна ц*л и взадача*
възможяо
ко в настоящия момент
по развитиДа се съгледат проблемите
маша освт® на делегатската система,

Делагатскита

скуптцини
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Накратко

Кризата отново се изостря
се оценява като опит за пре
възможностите за диалог1
Изчерпани ли сл
Прапитслстсъстояние на стопанството.
Критично
вото и партията под ударите на остра критина на
Съюзниците • Централен въпрос: какво трябва
да бъде самоуправлението?
__________ _______ _
Обстановката в Полша от
ново е магнет за световното
внимание. И отново причина
за това е изострящата се кри
за в етерната и около нея- В
този критичен момент, кой
то плоската преса нарича
„най-сериозна фаза на криз
ата", и в Полша и извън нея
се поставя въпросът — как
во сега?
Между властта и синдика
тите „Солидарност" същес
твува пълно разцепление.
Разцеплението е толкова
дълбоко, че вече никой не
споменава възможността за
диалог и споразумяване. То
ва потвърждават и обявени
те през миналата седмица
две съобщения. В съобщен
ието на Политбюро и прави
телството за пръв път не се
споменава диалог и споразу
мяване или пък партнъорс
ко отношение. Вместо това
драматично се призовава на
цията да се противопостави
контрареволюционната
на
дейност на „Солидарност".
И реагирането на синдика
тите „Солидарност” на тези
тежки обвинения не оставя
простори за компромис.
Партийните и правителств
ените осъди са оценени на
то недокументирани, нато пр
овокация и заплаха. Синдик
атите се иритират от изявле
нията на някои високи функ
ционери на ПОРП „че е вре
ме на сцената да стъпи ар
мията и органите на сигурн
остта и че има основи синд
инатът да бъде нанаран в
нелегалност.
Но тук веднага се налага
въпросът: каква ш©
бъде
цената на една танава нрач
на?
Цялата обстановка получи
още по сериозни размери
на
след писмото на ЦК
КПСС и на съветското прави
телство. В него недвусмисле
но се изтъква, че „най важ
ният съюзник”, макар че се.
ограничава на осъда на анти
съветизма, не е готов да пр
одължи
незаинтересовано
да наблюдава развитието на
събитията в Полша.
За разлика от първото пи
смо, във второто не се из
разява увереност, че полска
та партия и работническата
класа сами ще могат да ре
шат проблемите в страната
си. Следейки примера
на
СССР и Останалите съюни
ци остоо нритикуват полскоТО РЪКОВОДСТВО. По ТОЗИ на
чин ръководството на патри
ята и правителството се нам
ериха в процеп между вът
решните натисци и острата
критика на съюзниците.
На последното от редица
та заседания на полското пр
авителство е оценено, че ст
опанската обстановка в страната е критична. Намалява производството във всич
ни области, а най-критично е
състоянието в снабдяването
с въглища, външнотърговскИя оборот И изкупуеането
на месо. Всеки ден на паза
"" ра се явяват 1,5 милиарда
без покритие. В тази
злота

СТРАНИЦА 2

Съюзниците
обстановка и
да изнасят п Полне искат
ша, ако това не е на основа
та на репроцитета.
В момента
рос е: какво
правлението?
ндикатаите

централен въп
да бъдо самоу
Проекта на си
„Солидарност

вземано иа властта, а проо
кта на правителстооо синди
катите преценяват като инс
трумент за запазване на съ
състояние.
ществуващото
Двубоят ще бъдо най-жест
ок към края но тази содми
ца, понеже днес заседава пол
скидт парламент с цел да прие
ме два проектозакона - за се
моуправлвнието и предприя
тията. Този нонцепт прави

ЕДНА ГОДИНА ОТ ЗАПОЧВАНЕТО НА

ИРАКСКО-ИРАНСКИЯ

*

толството нарича ..автентич
но самоуправление . Првдст
авитол на „Солидарност за
явил, чо синдинатите остав
ат при рошеното си да оои
котират закона, ако бъде пр
иот, и да организират соост
вен' референдум.
Утро започва втората ча
ст но конгреса на„си.н/*ик,®т
ите „Солидарност . Малцина са онези, които вярват,
че конгресът щв има ломи
рителен тон, но все пак не
се губи недежда.

ВЪОРЪЖЕН

КОНФЛИКТ

Малки изглади за мирно
решение
* Като условие за оттегляне, Ирак
да даде гаранции, че няма да се намесва
трешни работи.
* Войната е строго позиционна и
есенда донесе
иранците очакват тази
полза.
се
официално
В Техеран
счита, че войната между Иран
и Ирак започна на 22 септем
ври, 1980г. когато иракски си
ли навлезоха на иранската те
изнася
риторкя, но Багдад
свои аргументи и
напомня,
че още на 4 септември градо
Мандавете в граничния пояс
ли, Ханакин и Зербатия (в Ирак) бяха изложени на оже
огън на
сточен
артилериен
,,персийския враг".
Тази дилема за започването
на войната, разбира се, няма
никакво значение, освен че с
страни
нея Двете воюващи
прехвърлят вината за започ
ването на тази необикновена
война. Без оглед на това, ира
кск о-ир ански ят
въоръженконфликт навлезна във втора
по вси
та година, която
чко личи — ще бъде военна,
макар че трудно можеше да
се вярва, че това стълкнове
'ние ще продължи дълго вре
ме.
Корените на войната са ве
ковни. Недоразуменията
във
връзка с границите са разре
шавани няколко път*', но ни
кога тези граници не са били
'мирим. Последният договор е
постигнат, при
посредничене
на Алжир, през 1975 година,

Иран
търси от
във иракските въ
но
изчерпваща,
тяхна
прелом в

лямска революция“ прави о.
пити да се намесва във вът
решните работи на Ирак.
Какво е състоянието на форн
та след (първите) 12 месеца
воюване?
Най-новите картини на бой
ното поле почти не се розли
чЬват от картините през пър
Иракохчте
вите военни дни.
военно-въздушни сили дейст
вуват със съвременни съвет
ски и френски апарати — ,,ми
пове" и ,, миражи", а Иран
ползува американските <(Ф —
4" ,ф _ 5» и ,ф — 14". За
белязва се, че самолетите се
га се ползуват много по-раци
онално и по-голяма изява в
позиционното воюване
полу
чават
въртолетите с далекбо
Йни ракети. Най-новите съоб
«щения на воюващите страни
на
,,говорят" за раздухване
борбата м за нови разорения.
Воюва се по цялата дължина
на фронта (над 1000 км), а
«най-ожесточени са
боевете
при Сусенгерд, след това око
ло Абадан, Новсуд, Пилан Гар
ба и Маймеха. И двете стра
ни
продължават да съобща
ват за „огромните загуби на
врага и за големите успехи
на своите сили".

а подписали са го тогавашни
ят подпредседател на Ирак
Саддам Хюсеин и иранският
шах Реаз Пахлеви.
Миналата
година Саддам
Хюбеин, при съгласи© на ръ
ководството н-а страната,- ед
ностранчиво
извади от еиш
• документ, понеже ,,дру
гата страна Н€ изпълнява задълженията от договора". ИРа>1.е обвинен, че върши ча
прекъснати въоръжени лрово
нации на границата и чо в на
стоянията- ои да „изнесе :ис-

В Ирак се твърди, че разао
Йните планове на страната не
са застрашени, въпреки, че
войната с Иран доста е обре
менила иракското стопанство,
което се считаше за едно от
най-стабилните и най-перспек
т/ивните (благодарение на ог
ромните
печалби
от нафта
та).
Понастоящем тук
се
строят
промишлени
обекти,
модернизира се селското сто
панство, прокарват се пътища,
строят се съвременни «жилиоца и болници, а на чужде-

На Ирак обаче мирът
е
пряка нужда, Официален Баг
дад изразява готовност да се
оттегли от Иран и чрез пре
и
говори да обезпечи мир
За
добросъседки отношениясметка на това търси Техеран
да даде гаранции, че няма да
се намесва във вътрешж-те
работи на Ирак и че ще за
чита задълженията, които ще
бъдат взаимно приети с евен
туален
мирен договор.
Само един път, когато Хо
мейн-и през пролетта позво
ли на Бани Садр да води пре
говори за прекъсване на огь
ня, Иран
изрази готовност
да приеме миролюбиво, поли
тическо решение на спора. Ми
налия
петък обаче
Хомей
ни
поиска от иранския на
род
и въоръжените сили на
страната да насочат всички у
оилкя към войната с Ирак
Последните
месеци ланците
просто са убедени, че
ще
спечелят победата. От
тази
увереност
произхожда и ре
шимостта ,,войната да се води
до пълно
изгонване на вра
га от
иранската
територия
въоръжаване,
прехрана
на
бойците, издръжка на семей
на загиналите

иранци

и на два милиона военни бе
жанци и настоява да мобили
вира още повече народа
и
здравните
служби за по гол
яма помощ на
Колко повече

фронта.
се воюва

те нации.
Ж ЛАУНДА: По време на не*
отдаенешнете южноафриканска
срещу Ангола са за
агресия

гинали най-малко 1400 войни
ци и цивилни, а двойно пове
че лица са ранени. Материал
ните щети, които предизвика
насилинирасистките
ли
на няци
се преценяват
милиона
стотици
колко
войски
Расистките
долара.
държат под окупация значи
телна част от провинцията Ку
ьене, и продължават да убк
население, да
еат цивилното
разрушават обекти и пяячко
сват материалните блага.

Обединените нации отправи

странните изпълнители на ра
ботите редовно се заплащат
договорените суми и им се
предлагат нови работи. Може
би това е един от парадокси
те на тази война.

ставата

БЕЛГРАД: В началото
иа седмицата от Белград за
Ню Йорк отпътува съюзният
секретар иа еъишиите работи
Йосип Върховец. Той оглавя
аа югославската делегация иа
36 редовно заседание на Об
щото събрание иа Обединени-

на

йракско-ирамския
фронт, тол
кова повече расте самоувере
ността на воюващите страни,
толкова по-!малки са изгледите
за посредничене и мирно раз
решаване на конфликта,

за спешна помощ
ха призив
на населението в южната част
на Ангола.
Съветският
* НЮ ЙОРК:
министър иа външните работи
Андрей Громико, който уча
ствува в работата на тазгодиш
Общото
ното заседание на
събрание иа ООН заявил след
пристигането си в седалището
на световната организация/ че
СССР е готов за диалог с ,,вси
чки отговорни политически и
сили, с всички.
обществени
които споделят загрижеността
и желаят да укрепва мирът
и сигурността“14. По време на
пребиваването си в Ню Йорк
Громико ще се срещне наймалко два пъти с американ
ския Държавен секретар Алек
сандър Хейг.
* АД ИС АБЕБА: В Етиопия
и поликли
има 127 болници
ники и 1347 здравни станции с
общо 10 200 легла. Преди ре
волюцията в тази страна е и*
мало 93 болници и 650 здрав
ни станции с 8400 легла. Със
Здравната защита обаче не е
обхванато целокупното населе
ние на Етиопия, а това ще се
постигне след 10 години. .
* СРЕДНА АМЕРИКА: Няко
гашнагл колония
Британски
Хондурас, сега Белисе, тези
дни получи пълна
независи.
мост. Белисе има повърхнина
от 22 965 квадратни километра
и само 160 000 жители. Стра
ната съчиняват 6 градове и
над стотина села. Главен град
е Белмопан с 5000
жители,
Най-голям град в страната е
Белисе, който има 4 000 жите
ла. На запад и юг се граничи
с Гватемала, на север с Мек
сико, а на изток Белисе изпи
за на бряга на Карибското мо
ре.
* РИМ: На
традиционния
фестивал на Италаианската ко
мунистическа лартия който се
състоЯл в Торино, говорил Ен
рико Берлин гуер,
генерален
секретар на ИКП. На много
хилядния народен митинг Бер
лингуер изтъкнал, че ,, мирът
и развитието в света могат и
трябва да станат
съвместни
цели на всички демократични
сили и институции, на които е
при сърце съдбата на съвре
менния свят"".
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ИНТЕРВЮ НуРАГОСЛАВ МАРНОЖ,
(От 1

слр.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ НА „БРАТСТВО“

Чия на
ните договори за отделни
ВС'ИЧК°, което за текущ,0Т,0
области на 'извоДство
про
икономическия
живот. Тез-и
°т «онтигента
.
стоки
Д опозори
на вносните
необходимо.
още не са приети
договор за
енер.
°т Друга стРана, е
гетиката, за селското
стопанство осно- се напра»и
необходимо да
коренен
вната химия, машиностроенето ’ и
прелом в ПОПИТИката
Т.н.
Сега се ускорява цЯлата
тази дейност
политически договори на държавно и партийно
равнище, в делегатските скупщини
ВЪВ
Федерацията и републиките,
които са насочени към това в
предстоящите два
месеца тази работа Да се
защото от това нещ:о зависи завърши,
осъществяването на ясно утвърдената
насока на
обществено-икономическото
развитие
на страната през следващия
средносрочен
период.
и

в

ход

са

редица

Също така,

Съюзният

изпълнителен
през настоящата година
още
септември, ще излезне с проек

съвет

през

горезолюция за идната година. През
последните десет години
това е найрано да се излиза на
предваритзлно
публично обсъждане и разискване по
икономическата резолюция за следващата година. Това сигурно ще даде
възможност

навреме

да се

влияе вър.
и заключенията на
този основен развоен документ за следвещата годила. Такъв документ, естеху

съдържанието

ствено,

ще

съдържа

и

съществени

о-

ценки на съществуващото и по найважните задачи в борбата за икономическа
стабилизация- Още сега, обаче

е

ясно,

че

не

можем да бъдем
от постигнатото досега в бор
икономическа
стабилизация-

доволни
бата за

нията.
По-бю**"3
г„„
го по-малко от

На

напиталовложе-

мноСТрани алагат
вНияНГа0шНеатЛоНИ я доход в

кап^1

инвестициопотребление беше
наД възможноотите, както
впрочем общото I
и всички
Други видо,ве
потребление. Това значи
че в
областта на
инвестиционното
по!
требление
са в сила
същите правила,
които се отнасят и
за другите области на
потребление — Ще се изразходва само онова, което
се има и коп
кото се
има.

Също

така е
решителна

поведе

Дителност

и

необходимо Да се
борб
а за произвопо-пълно използваче на

вече

съвременната

ства

за

технология и

сред-

производство, с които разпол ага ме , както и с кадровите потенциаали, които съществуват в нашето
стопанство. Едновременно, това значи
борба
за изява на труда, а за према
хване на лентяйството, недисциплината
и безотговорността. Ще бЪде необхо.
димо, не само на думи, но и на практика,
принцюът на
възнаграждаваме
според резултатите от труда да се вземе като един от главните мотиви за
позишение на производството и произ
зводителността
и
за
стимул
на
всичко,
което
подобрява
произ-

налага в предстоящия
положат още по-големи

водствения
процес. Също така, коре
ино трябва да се премахва практиката
на недостатъчно използване на мощцо-

и по-решителни усилия на всички равнища,
във
всяка клетка на нашето
общество политиката по икономическа

стите. Производството, което използва
своите мощности с 60 или 70 на* сто,
не може да бъде конкурентно на чуж-

стабилизация обсолютно и последователно да се провежда. Преди всичко
един
необходимо е да се преодолее

дестранния пазар, нито способно на
домашния пазар да се обезпечи
понататъшно възпроизводство.

от

Тези и другите задачи
които са
утвърдени или ще бъдат изтъкнати още веднаж като предимствени, подраз
бират значително по широка, по-организр рана,
по-последователна и по.решителна политическа борба. Изглежда, че
все още, в някои среди, дори и пошироко, не е достатъчно проникнало
на
съзнанието за голямата сложност

Неотложно

се

период да

се

най-тежките

проблеми

в

нашата

V-

кономическа
ситуация
платежния
дефицит, а преди всичко неблагопрйя
тния
платежен баланс в конвертибилната област. На всяка цена плановата
цел за дефицита от 1800 милиона до
лара трябва да се осъществи. Дори
и с цената да се прилагат твърде дра
стични мерки и да се стигне до потежки отрицателни последици в самото
стопанисване

на

отделни сектори. Би
каже, че с увеличението

могло да се
на качественото и рационалното произза износ е задача около ководство
ято на всяка цена трябва да се реализ^а. Това съЩевРеменно значи, че ,!'-е
се върви към по-нататъшна рестрикция
на вноса и по-нататъшна рационализа-

нашето обществено-икономическо поло
жение. Наистина, действуват и множевлияние,
ство фактори извън нашето
а преди всичко световното икономическо положение и в него енергийната
криза V' нарушенията и натиска в моне
тната система.
Но
имайки
вс> чко това на предвид, съзнателните обще
стаени сили, а преди всичко Съюзът

на комунистите и обществените сили в
делегатската
система^ трябва да бъдат
'начело на
акцията съществуващото по
л ожени е
коренно да се мени.

Провеждайки политика на
пълно
равноправие и свободно развитие на
всички народи и народности в СФРЮ,
нашата страна се застъпва за зачитане
на националните права на
части на
народи на -Югославия, които като наци
онални малцинства живеят в други стра
ни. У нас тези права винаги бяха га
рантирани с Конституцията, а тяхното
осъществяване не е в зависимост от
положението на числящите се към на
ши народи в тези страни, нито от съ
стоянието на отношенията в момента с
отделни съседи. На националните мал
цинства гледаме като на
свързващи
фактори, взаимно разбирателство
и
добросъседско сътрудничество, а
те
могат да бъдат това и все повече са,
при условията на свободен живот, кой

ВЪПРОС:
Моля ви др. Пред
седател за вестник ,Братство"
да
кажете нещо за
отношенията
на
Югославия
със съседите ни!
ОТГОВОР: — Трайна външнополитическа насока на социалистическа самоуправителна необвързана Югоелавия
е политиката на развитие на добросъседки отношения, основани върху последователното и строго зачитане на
принципа на суверенитет, независимост
и ненамеса, териториална цялост. Въ
рху такава насока Югославия развива
всестранно политическо, икономическо,
научно-техническо, културно и
друго
сътрудничество със съседните страни,

то включва оптимални условия за тях
ното

допринасяйки с това към всеобщата
стабилност и мира в региона, в който
живеем, при което сме дълбоко уве
рени, че това е в интерес на всички

ето на малцинствата могат най- успеш
но да се решават в рамките на положи
телното развитие на всеобщите съсе
дски отношения при взаимно уважава
не и при съвместен интерес, като та
кова благоприятно развитие и от своя
страна допринася °Ще повече към ця
лостта на добросъседските отношенияВ такава светлина гледаме и на на
шите отношения със съседна Народна
република България, с която желаем
да развиваме положително и взаимно
изгодно сътрудничество във всички об
ласти. Наше -желание е това да бъде
обсег и за разрешаване на известни
те открити въпроси, при конструктивен
диалог и взаимно уважение. Ние, зна
чи, развитието на билатералното
сътрудничество с България не обуславя
ме с предварителното разрешаване на
спорните въпроси, с връщането на пра
вото и регулирането на положението
малцинна македонското национално
ство в тази страна. Също така, реали
стично, обаче съблюдаваме факта, че
непроменената политика на България
9
спрямо македонското малцинство
България и македонската нация като

ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ
Обаче, когато в отношенията на ня
коя съседна страна спрямо Югосла
вия няма такъв реципроцитет, когато
отвореността на
при добрата воля и
нашата страна за всестранно добросъ
седско сътрудничество се прави опит
на
за сметка
се злоупотреби
да
интесуверенитета, независимостта и

цяло, обективно ограничава развитието
на
всеобщото
югославско-българско
сътрудничество. Ние и занапред
ще
полагаме
усилия и с България
ДП
'Осъществяваме оная степен на всестрд
нно сътрудничество, в съвместен и поширок интерес, който вече имаме с
другите съседи и желаем да се надя
ваме, че
в България ще
надделее
съзнанието за този интерес и за реал
ните пътища той ДП се изяви.

..................................................................
20

години

от

Белградска та конференция

иа

иеобвързани

те страни

Необвързването—сила,
винаги тласкаща напред (6)
членове.

И на Петата среша- на не
обвързаните страни -в Колом
5о (Шри Лаика), проведена
от

16 к
до

19

август

1976

го-

дина бе подчертана силата
световната
на движението и
я
му действенност. На среша
на
равноправта е качество
ни членове учестеуват
страни, 10 страни присъству
ват като наблюдатели’
качеството
то гости, а в
на наблюдатели присътвува
ха и повече освободителни
движения и международни
организации. Ангола, -зели
орътските острови, Номор
ите Острови, Гвинея ьисаш
Мозамбик, Сао Томе и При
сипи

..
и

Сейшеггски-ге

Остро-

зи като нови независими стр
зни участвуват в качество

^Непосредствено

преди

Петата 8Ре“6а

АНарод

КГ две"“

(АЛЖ
за

=аоди&ораиГ
ГГнГеосна

__ Уирелването на нашето движение — във
основа на единството, солидарността и сътруднице
ството — е една от най-важните задачи на тази
спеша. Защтот само обединени представляваме
сила, на която всички в света трябва да разчитат
— подчерта Тито на срещата в Ноломбо

дната крепост на колониали
зма. расизма и апартейда.
Осуетяваше се мирното обе
динеиие на Норе", а иипври
алистичесните натисци на ст
раните в Латинска Америка
и Карибите не преставаха
Нризата в Кипър все шие
тпярше а Четвъртият УНН1
АД не даде очакваните рез
ултати.
В-поени, че се увеличава

страни в -Лима (Означен
авгуСТлвижението
е рул
и започ
ие
за Движени
на

пренася и на терена на нео

ването „„ните страни,
светонеобвъраните
сто
храна

Я8ВЛЗ«в«- -

вната понататъшните
в Рим, а 33
трудничестотношения и °йзтои обаче
во.На близнил опуяг„;[Ш. от
Израел

не

т0РИТОРТосле
остана

даТАФРИИв
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еомалия. Втората ^ ^
бе оше
цието. Именно,
Р0 8 АДмни нато Виетнам
”яй?8апо време на подгото

вните за срещата в Нолом
бо вече открито заговаряха,
движението да се пренасо
чи към „прогресивния свят
т.е. към източния блок.
ОТХВЪРЛЕНИ ОПИТИ
Срещата в Ноломбо, мо
же да се каже, донесе два
факта от значение за движе
нието. Първо, имайки в пре
вид и наблюдателите, тун
взеха участие към 100 стра
ни и движения и второ, таманаречената европейска ко
мпонента но необвързване
то

получи

ново

че раз

си на националните права и положени

ПРИ ВЗАИМНО
УВАЖЕНИЕ И СЪВ
МЕСТЕН ИНТЕРЕС ДА СЕ РЕШАВАТ

истина.

национал

решаването на още нерешените въпро

страни и народи на Балканите и на на
шето по-широко съседство, още повече
съседни страни се числят към разли
чни икономически и политически гру
пации. Очевидно е, а това потвърждава
и целокупния опит, че най-хубави ре
зултати в укрепването на трайно доб.
росъседство, равноправно сътрудниче
ство и приятелство, се постигат в сте
лен, в която партньорите в отношени
ята си, на дело зачитат принципите на
неазвисимост и ненамеса, като с това
се допринася към осъществяването на
Заключителния документ и духа на Хел
зинки и на международните договори.

гритета на нашата общност, с което
се подрива и равноправието и взаим
ността в отношенията, неминуемо и не
зависимо от нашата воля, развитието
на конкретното сътрудничество търпи.
Действието на флагрантна намеса на
властвуващите фактори в Албания в
наши вътрешни работи от позициите
на иредентизма и великоалбанския на
тази
ционализъм, е яРък пример на

всестранно развитие и

на самобитност. Уверени сме,

качество —в

Ноломбо като гости присъст
вуваха и две страни, членки
на блоковете: Румъния и По
ртугалия. Нато положителни
постижения на практичното
действуваие на движението
Тито за тези две неща даде

твърде висона оценка.
— Все пак не
можехме
да си предположим, че дви
жението на необвързаните
само за десетилетие и поло
вина толкова ще се увели
чи и че ще се превърне в
така крупен фактор на ме
ждународната сцена... През
последно време и известни
страни, членки на военногпо
литичесните блокове се при
ближават към политиката на
необвързването, на
което
трябва да се окаже пълна
подкрепа — подчерта Тито
в Коломбо.

Опитите с цел необвързва
към
нето да се доближи
„природните съюзници", в
Ноломбо енергично са отхвъ
рлени. Тито, и този път разу
мно и достинствено, ясно и
енергично посочва: — И тук
в Ноломбо, трябва да отхвъ
рлим на страна всично оно
ва, ноето временно може да
ни раздели и да се обърнем
към онова което на всички
ни е взаимно и което ни
обединява.
— СЛЕДВА —
Подготви: В. Божилов

СТРАНИЦА 3

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ съюз В НИШКИ РЕГИОН

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА

Принос към стабилизацията

ТИТО КАЗА ■ ■ ■

Самоуправлението е еаецифичен
вяд на диктатура на
пролетариата
специфичен вид
като
пролетариата поставя пред Съюза

Самоуправлението

на
на

диктатура на
комунистите и останалите организирани социалистичереволюция
ски сили в настоящата фаза на нашата
нови, извънредно крупни и сложни задачи. За тяхно
то осъществяване трябва още по-добре да со оспособим и организираме, Преди воичко, трябва да
Съюз на комунистите, който
имаме още по-силен
трябва да мобилизира комунан-ефикасен начин
степен те да станат
пистите, че в още по.голЯма
социалистическите
ядро на най-широкия фронт на
•сили в нашата страна.
Съюзът на комунистите днес стана по доеспоКомуниетите станаха много по-активни и по
собен.
литически по-ангаж.рани в разрешаването на актуални въпроси от общественото развитие. Обаче изактуалните проблеми в
ключителната сложност на
политическата и културобществено-икономическат а,
мата

област,

както

и действуването на останките на
общество е на всички други еле.
старото класово
самоуправителния
социализъм
менти, чужди на
търсят от нас постоянно нови усилия, още по-голяма
идейно-политическа и организационна подгот
веност на всички социалиеически сия»-'.
(Из речта на чествувлнето на 30-годишнината
от Второто заседание на АВНОЮ в Яйце. 29
ноември 1973 година]

Из

дейността

на

Изпълнителния съвет към ОС в Босиле

град

Всеки субект - отбрана
Членовете на Изпълнител
ния съвет нъм Общинската
енупщина в Босилеград
на
проведеното през минала се
дмица заседание обсъдиха и
приеха няколко въпроса
и
решения, отнасящи се до по
нататъшното развитие и ук
репване на обществено-поли
тическата и самоуправителна система. Между другото
те разискаха за по-натаъшно
то укрепване и усъвършенст
вуване на всенародната отб
рана и обществената самоза
щита. На заседанието бе изт
ъкнато, че всенародната от
брана и обществената само
защита всенидневно и
все
повече и повече се развива
и укрепва и
обобществява
всред трудещите се, учени
ците, младежта и граждани
те в общината. Нато своя за
дача тя е приета от всек от
делен субект и стана нераз
делна част от всекидневния
живот. С цел тя все повече
да се издига и във всеки мо
мент да действува в служба
на отбраната, всеки гражда
нин-субент и занапред тряб
ва да овладява с всенарод
ната отбрана и обществена
та самозащита, бе изтъкнато
на заседанието.
лЧеновете

на

ИС

на

засе

данието, на което присъствуваха и представители на об
ществено-политическите ор
ганизации посветиха внима
ние за лични доходи. Все
още в повечето организации
на сдружения труд Законът
на сдружения труд не е за
живял и не винаги се спаз
ва обществено-договорената политика в разпределени
ето на дохода. Имайки то
ва в предвид ИС прие реше
ние, според което да се отп
рави иск до всички организа
ции в общината да съгласув
ат самоуправителните си ак
тове според ЗСТ и резулта
тите од труда.

СТРАНИЦА 4

В това отношение особено
много се очаква от първич
ните партийни и синдикални
организации. От
дейността
им пък зависи е до коя сте
пен ще се увеличи мотивиро
вката на трудещите се за поуспешно стопанисване.
Членовете на ИС объдиха
и изразходването на средст
вата от
бюжета на ОС. Бе
изтъкнато, че същите се израз
ходват

според

финансовия

план приет в началото на ло
дината.
М.Я.

Организациите
на сдружания труд в обществените дей
ности в Нишки регион през
течение на първото шестмесе
чие са постигнали сравнително
този
добри резултати. През
период те са дали свой при
но
нос в осъществяването
целите
на
икономическата

на
по отношение
ното производство.

ното равнище на
се в обществените

материал
И жизне-

трудещите

дейности
на
по-низко от равнището
трудещите се в материалното
в

Когато се касае за загубите, бе изт7,кнато, чо през то
на
зи период те възлизат

воденото към края на мина
лата седмица в Ниш засега
ние на Председателството на
ре
МОК на ССТН в Нишки

над 22,5 милиона динат/а. Всъ
щност те са със 7 на сто поголеми от миналогодишните,
но обнадежди а фактът, че са

гион.

Една

от

характеристики

тати

в

сравнение

година са
това

с

резул
миналата

увеличени,

увеличение

ОТ МОК НА

е

но

чо

по-бавно

ССТН

В

нереализираният доход.
Изхождайки от незачитането на свободната размяна на
н^кои
труда и средствата в
общности
самоуправителни

региона.

стабилизация- Всъщност,
гово е една от оценките от про

те е, че финансовите

и

о

производство

на

по-малки от този в първото
тримесечие на настоящата го
дина. Главна причина за зогубите са непокритите аванси
за лични доходи.
Най-голяма
част от загубите, даже 97,3

ЮЖНОМОРАВСКИ

РЕГИОН

Още пе-ш/рна демократизация
на избирателната постна
Председателството 1на Междуобщ ниската
конференция
на Социалистическия (СъК>® в
Южноморавски регион на про
веденото на 18 септември засодание разисква по проект опредложеиието
за .изменения
и допълнения на избирателни
те (закони
и проектопредло
жението .на Правилата на ССТН
и Съюза на синдикатите в СР
Сърбия за избирателната по
стъпка- Върху споменатите до
кументи широко е разисква
но в Общинските конферен
ции на Социалистическия съюз
както и е облиците на дейстауване
в Междуобщинската
конференция на Социалистиче
ския ^ЪКРВ разискванията
са Издигнати нови предложен
ия с цел посочените докуме
нти да отразЯт демократично
стта в избирателната постъпка.
Председ ател ств отю
обсъди
и информация
>за 'Дейността
на |И'нве.сти1тора в реализиране
то на
проекта
„Морава II",
подготвен от координационния
комитет към Репи анали ат а сто
ланска

камара !и

кооперативен

Регионалния

съюз

в

интересите в периода яиу
са изказали из
ари - август
лишък на доход. Тези средиа
ства, както бе ► зтъинато
трябва да
се
заседанието,
върнат иа сдружения труд и
да се съгласува размерът ча
средствата, които се отделят
за

СОИ.
Председателството

акциоииа

програма

прие
иа

и

есенна

та и пролежа сеитба и пред
мероприятия за
ложение от
реализиранейното успешно
не. Очаква се да бъдат засе
Яни към 65 477 ха площ, ко
ето е с около 100 ха повече

от

миналата

година.

Из.

тъкнато бе, че само навремен
но и качествено осъШгствз-

моравски регион- Подчертано
беше,
че с реализацията на
проекта ,,Морава II" не въРви
с утвърдената динамика, осо
бено в първичното производ
ство Необходимо е много по
-голямо ангажиране на всички
оубокт.и, а отделно на трудо
вите организации, които
носители
в реализацията на
проекта
Председателството на МОК
на ССТН прие обществен до
говор ло кадрова политика 3
Междуобщинската регионална
общностна южном°Равски Ре_
гион- Също така водиха се и
предстоящата
разговори за
дейност ,на ССТН в общините
при провеждането на избори
за нов председател с едного
дишен мандат и секретар, ко
ито трябва да се проведат до
края на окотомари настояща■та година.
На заседанието членовете на
Председателството на МОК на
ССТН обсъдиха и положение
то в здравеопазването в общ
ините в южноморавски реги
он, както и някои други акту
елши въпроси-

Южно-

на сто са В здравната защиобаче съществуват и
та. Тук
каквито
обективни причини,
лекарства
са
поскъпналите

на сеитба може да бъде Ус~
ловие и за успешна и резул
татна жътва.
Изхождайки
тази

от

приоритетна

факта,

че

в

обществена

задача Социалистическият съ
юз има извънредно голяма
роля

и задължение, бе изтък
голяма
нато, че занапред
част от площите не може да
остават необработени.
Ударе
нието

се слага както
върху
организа
селскостопанските
ции така и върху задължение
то на
индивидуалните
селскостопански
производители

в осъществяването на целите
на икономическата стабилиза
ЦияПредседателството

прие

мероприЯтиЯ и решението на
Скупщината на Регионалната
СОИ по електростоланство за
електрическата
на
пестене
енергияТърси
се,
главно
чрез организирана акция, да
се намали изразходването йбъда
В обратен случай ще
необходимо
раничи.

Б- к.

същото

да се

ог

В. Б.

БАБУШНИЦА

За още оо-дохопно
стопанисване
Деловите резултати от пър
вото шестмесечие в Бабушнишка община са добри- Стопан
ството в /общината все повече
се ^доближава до републикан
ското средно равнище, с тази
разлика, че доходът и чистият
доход
все пак показват тенден<ц|ия
изоставанеТези оценки са изнесени на
'Неотдавна
прове/деното засе
дание на Общинския комитет
н,а Съюза
комунистите
в
Бабушница, на което са обс
ъдени резултатите от първото
полугодие на годината. Отче
тено е, че доходите осъществ
ени на чуждестранния пазар
'значително са намалили учас-ттието
в общия
доход
от
17,1 % — /на 0,2°/о, което е сигнал, че и/зносът /намалява- И

по-нататък се забелязва тен
денция ма повишение на раз
ходите
по изразходване
на
'суровини. Те са с 64
процен
та по-високи срещу
съЩия
период на миналата година.
Дюходът във всички стопан
ски отрасли
е ,с около 24 н/а
в
сто почмалъм, ак,° се има
/предвид високият руат /на ин
флацията от 49 процента- На
лице е /и 1недо,статъчната упо
треба на деловите средства. В
разтре|де1лението -на чистия до
ход е осъществена пропорция
от 76*6:23,4-

За

лични доходи

-и -о/бщо потребление са заде
лени средства

от 95 981 000

ди

мера, или /към 23, процента в
повече
ние на

от лани-

За разшире

материалната

база

на

От заседанието на
сдружения
труд
000 динара, или
сто в повече.
В

заключенията

ОК на СКС

29 337
24, 7 н-а

от

заседа

нието на Общинския комитет
на ШС
във връзка с шестмесечните
делови резултати
се изтъква, че занапред ще
бъде необходимо да се напра
®ЯТ
сериозни усилия да се
подобрят качествените елеме
нти в стопанисването- ТТТе тр
ябва да се предприемат мер
ки -за повишаваме на произво
дителността на труда -и каче
ството на производството при

постоянно намаляване на себе
стойността на продукциятаТези мероприятия са необ
ходими
о-т гледна точка на
провеждане на икономическа
та стабилизация, защото беше
констатирано*. че има организа
ции на сдружения труд, трудо
ви организации и др-.., къдетр
не се води достатъчно сметка
за спестяванията и домакин
ско стопанисване; не се изпо
лзват изцяло (производствените
/мощности,
не се уплътнява
работното време-

М- А
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=ЗБОРНА ДЕЙНОСТ

в ССТН

и

СЪЮЗА

на

СИНДИ

ЬОСИЛЕГРАД

ИЗБОРНАТА ПРОЦЕДУРА
— ДЕЛО НА САМОУПРА- сътруднк
ВИТЕЛНО УРЕЖДАНЕ
Пред политическите
активи
на ОК на ССТН
и Общинските синдикални съвети
предстои усилена дейност
във
връзка с подготовките за тре
тите поред делегатски
избори, които ще се
проведат
през пролетта на 1982 година.
Основна задача, която пред
ст.ои на двете масови политически
организации е от ми
налия избирателен механизъм
да се отстрани
излишният
формализъм в законопредписанията. Това е задача и на
Юлското проектопредложение
на Закона за измененията
и
допълненията на
избирател
ния закон и проектоправилата
на Социалистическия съюз и
Съюза на синдикатите в СР
Сърбия за изборната процеду
ра.

образуват делегация зе тери
тория на местна общност.
Според

проектозакона месобщност
кат.о основна
самрулравитлна общност
ре.

тната

гулира въпроса за избирането
и отзоваването на членове на
делегации,
Скупщината
Н3
местната
общност разписва
изборите.
Това право в трудовите ор
ганизации имат работнически
те съвети, относно други, нд
ТЯХ по Функция |Съответчи
моуправителни органи.
Проектозаконът

предвижда
състава и начина на избиране
на делегации да се урежда
с устава на самоуправителните организации и общности.

ване на членове на делегации
на основните
самоуправител
ни организации и общности
стои, че
процедурата в поголям обсег би трябвало да
бъде дело на самоуправитепното уреждане.
С проектозакона се
дава
възможност на студенти,
уче
сел скостоп ански
и
ници
производители, над 15 годиш
на

възраст,

да

могат

да

из

бират и да бъдат
избирани
за членове на делегац>и.
Студентите и учениците оти избиделно кандидатират
рат членове на делегации от
своите редици,

като при това

не могат да представляват по
състава
вече от една трета
на

делегацията.

Селскостопанските
които

дители,
да

и

на

седалище
та на

тру-

в

разни

сдружаване,

чието

средствата

форми

произво

сдружават

не

е

си
на

територия

общината, къДето

жив е

ЯТ, трябва да °съте<тт»ят сво
В делегатско ре
ите интереси
общественошаване в онази
общност в кополитическа
като
ято живеят- и работят*

Подобни сказки през мина
лата седмица те изнесоха пред
жените в село Брестница
и

предложените

реше

ния е опростяването на кан
дидационните
конференц* 'И,
а предвидено е и опростява
не на предложенията
за отзоваване, както и на избира
телната бюлетина за отзовава
не
на делегати.

Д°м в Босилеград, изне
сказки във връзка с пра
вилното хранене на бременни
жени, малки деца и поддър-

сменяване члена на съответна
и подобно.

делегация

За кандидати, които не по
болшинство
лучат съответно
гласове гласуването се ловтаи при повторното
РЯ. а ако
гласуване нЯ*<ои от тЯх не по
необходимото болшинлучат
техния
ство гласове, то за
изби
брой се повтаря цялата
рателиа процедура.
Решение

за

допълнителни
съответен съ~
,избори приема
скупщина
вет на общинска
„а ннйто делегат е престанал
прибавяне
мандатът* а след
на делегация иа
но мнение
му единица.
избирателната
М. В.

Да добавим,
дените
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г
В неделя « «

в Драгоман

граничен събор.

(НРБ)

и

и

ние

усъвършенствуване

на

в

на

за

имат

голямо

значе

обзавеждането

жилищата и правилната прехра
на.

Сказките

са

от

особено

„Градини",

—
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За изграждането на новия комплекс
за преработка на дърво ще бъдат вложени
26 милиона динара
До края на настоящата го
дина Горската секция в Боси
леград покрай съществуващия
юбект за първична преработ
ка на дърво ще открие още
един цех, в който ще се из
работват мебелни детайли и
паркет. С изграждането
МУ,
Горската секция не само, че
ще модернизира преработка
та на дърво, но ще създаде
условия за увеличено произ
водство. Наред с това, тук ще
бъдат открити и около 70 но
ви работни места.

значение ако се има предвид
че сега е периодът на приго
товяване на зимнина,

където

домакините ще ползуват опити
те

на

специалистите

от

Цен

М. Я.

търа.

В обекта, който е в етап на
изграждане от началото на 1980
поместени
година ще бъдат
няколко производствени хали,
както и хала за пране на дър
вото, сушене, котларница... Це

БЕЛЕЖКА

Слаб отзив на
кърводарители
седмица в
През миналата
Босилеград се проведе 'акция
по кръводаряване, иоят<> как
то и досегашните и тази ие
резултати,
очакваните
д-аде
Само осем души се отзовлха в тази благородна акцияДвама обаче поради здраво
словно състояние но можаха

ганизации в организациите на
сдружения труд, местните и
общнос
самоуправителните
ттлртийти, а преди всичко
|
органи
ните и синдикалните
зации недостатъчно се лигаакжират и не раздвижват
циягл в своите средите. При
това сигурно и медицинските
работници в Здравния дом но

да дадат течността, която ви

са

наги спасява животи...

чата

плана,

през настоя
Босилоградска

година в
община 400 души

трябва

дл

Имлйки предвид
кръвзначението от запа
ролята и
сите на кръв X усилията, к°-

дадат

СЪВобществото,
ито вггага
налага въ
сем естествено се
докога и защо тру
проса:
гражданите
в
се
и
дещите
община незаБосилеградска
се отнасят
интересоваио щ®

има

ЯЖ ^ЙВЯ»А4- —

воич

сетени

и„« акцията, «*«
Причини за това, че
„
првд съзнанието

със

4РАТСТВ0* * 25

както

ки досегашни, бяха добре по

щата

Граничен събор в
Драгоман

домове

че сега провз

сказки,

Според

В НЕДЕЛЯ НА

в

хигиената

те.

В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕ

Работа още за 70 лица

ВНИЯ
соха

жените
в
Правилната оценка, че
с
сегашните условия трудно
отзоваването на член на деле
гациЯ( защото процедурата е
идентична с тази при избра
нето му, е обусловила нужда
та за дограждане «и опростя
ване, а като възможни алтер
нативи са: изясняване на съизбирарателите,
брания на

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
ГРАД ОЩЕ ЕДИН ОБЕКТ

Буцалево. Също така и в Здра

жане
Всред

В проектопредложението ьа
Закона за избиране и отзова

са

Сътрудничеството
между
Секцията по обществена дей
ност на жената
към Общин
ската
конференция на Социа
листическия
съюз в Боси ле
гРаД и Центъра по икономика
на
домакинствюто
,, Деница
Вуксанович""
от Лесковац ус
пешню се реализира. Вече ня
колко години, специалисти от
посочения център, г.г
пред же
ните от Босилеград и
селата
в общината изнасят органи зи
рани ,и занимателни
сказки
във връзка с прехраната на
семейството и уреждането на
квартири.

повече.

Едно

били на равнище на зада
си. Общинската

Червения кръст въп

реки

усилията

о

и

изпълнила

в

настоящия

бира

се

и

от тя»,

докрлй
си.

момент,

а

раз
стои

занапред,

— Имайки предвид, че из
пълнител на работата на обек
та сме самите ние, чувствува
се известно пестене на инвестиците. Затова запланувахме
изграждане на хала за оказва
не на услуги на трети лица,
стол за обществено хранене,
ковачница и електроработилни
ца. Покрай останалото, всич
ко това ще създаде условиЯ|
не само за повишаване на про
'изводителностга, но и за по
добряване ка трудовите усло
вия — казва Драган
Мицов,
директор на Горската секцияМакар че обектът все още
е в изграждане тук вече се вър
ши набавка на машини и съ®Р
ъжения- За тази цел досега
са изразходвани 4750 хиляди
динара. Предстои набавка на
още три машини и някои съо
ръжения със значение за ця
лостно откриване на обекта и
до започване на производство
то.
Както изтъква Мицов, при
набавка на необходимите ма
шини и съоръжения е имало
доста трудности. Изхождайки
от обстоятелствата и задачи
те на икономическата стабили
зация, Горската секция е на
правила една твърде полезна
крачка - взела е становище да
не внася машини и съоръжения
от чужбина и чрез известни
изменения на проекта ( а ни
що да не се изгуби ,от запла
|Нува'Ното (всичко е

взимането на такова решение
Горската секция получи повече

повече

машините

че

ако

се

има

акцията

не

могат

сят

отдолни

предвид,
да

лица,

както

Червения кръст, и че

вията

община

си, които има

но

с

Боусло.

не бива

да бъД® на последно място в
региона.

М. Я-

заместено

с домашно производство. При

твърдо отговорна задача. Още

силеградска

" може «и и осно.н.т. е, чо
ор
обществено политическите

нс

заадчата

общоствеЕто защо пред
но-политическите организации
в общината, а преди всичко
пред Съюза на комунистите,

е
снгур

органи

зция на

покупните
капиталовложения
възлизат на 26 милиона дина
ра. Същите обезпечиха Фон
дът за насърчение развитие
то на недостатъчно развитите
динакраища (16 5 м1-лиона
ра), Горската секция и една
част чрез банкови кредити.

предимства:
и

не

заплаща

съоръженията

чуждестранна валута,

не

с

чака

на срокове, (което би било

В

случаи на внос от чужбина),
а едни от машините и съ®РЪ
се ползуват о

жвн>иятЯ вече
производството.

В. Б.

СТРАНИЦА 5
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|'оиан<>т|М)»|1
6АБУШНИЦА

а

Текстилколор
бблягане върху

и

собствени сили

кро"чница „Будучиост ,
ф От малка *
в „Текстилсъздадена през 1955 г. прераства за печатни
колор” — трудова организаци
колор
Текстилна галантерия • На 30
тъкани и
започна
строителството на произ
юли т.г.
обекти,
водствени халета със съпътствуващи
а капиталовложенията Достигат 81,6 милио
на динара • В новата фабрика ше Р^отт
280 работника • Общият доход ^ ше«
1
сечисто
с 89 на сто по-голям по отношение
на предишната година
ОТ „ЦИЛЕ" В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСТОЯТ СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ
Изготвена санационна програма за
бостнте в стопанисването
Мебелната фабрика „Васил
Иванов — Циле" е Димитров
град, въпреки усилията
все
още не може цялостно да на
мери 'мятото си в дървообработват^-лната промишленостСтопанските резултати през
последните няколко години не
даваха съществени надежди,
че тази организация ще може
да стане на ло-стабилнц осно
ви- Не и на по-^завидно поло
жение се намериха трудещите се в тази организация и
през течение на първото ше
стмесечие на настоящата го
дина. Запланиралият общ до
ход е реализираи само с 32 на
сто, доходът с 26 на сто и е
изказана загуба от над 5 ми
лиона динараИмайки в предвид положе
нието на тази стопанска орга
низация. което се отразява и
ВЪР*У жизненото равнище на
трудещите, се в тази насока
вече се ангажираха Общинска
та скупщина в Димитровград
и Регионалната стопанска ка
мара в Ниш- Вече е изготве
на и еанацинна програма
за
премахване на слабостите в сто
панИсванетоВече са налице пърите ре
зултати на (този план- Предпри
ети са .или се предприемат
мероприятия за обезпечаване
на оборотни средства, в ход
са договорите за делово сътрудничество с „Нови дом " от
Белград, който би обезпеча
вал суровини- Раздвижена е и
акцията за наплащане на незаплатени
дългове — само
потребителите купували
на
кредит дължат 8 милиона динара- Покрай това а „Циле
през април започна с работа
и нова линия на производство
Всичко това са елементи, ко
ито, разбира се с премахване
то на субективните слабости,
благополучно ще въЗДе-ЙствуВ
ват върху стопанисването,
осъществяването на тази цел
сипзфно м1ного повече трябва
да се ангажират всички субе
кти, особено членовете на Съкуза на комунистите, чието число надминава над 50 .души,
т*е* 20 на сто от заетите в организация73*

СТРАНИЦА 6

преодоляване на ела

— Стремим се да използу
ваме всички вътрешни ресур
си, особено много повече да
пестим на материал и средст
ва- В трудовата организация
съществуват комерчеоки, трои
зводствен и общ сектори
и
всички те в зависимост от есобтеството «а работа си и
щата цел на икономическата
стабилизация имат изготвени
стабилизационни програми
казва Милия Мердович, секретар на първичната партийна
в „Циле", като
организация
подчерта усилията, които предприема партийната им организацияЕдин от особените проблв
ми в трудовата организация е
кадров
есе още нерешения
Колко спещно
ще
въДроси колко
бъде той разрешен

санацнонната програма ще до
принесе е разрешаването на
трудностите зависи, преди вс
ичко, от всеки отделен субект,
както в производството така
и в (професионалната едужбаВ обратен случай м качеството
на мебелните изделия трудно
ще намира място на пазара.
По време на пребиваването
ни в мебелната фабрика се чу
звукът на сирена, която означзвше, че в организацияте се
случва нещо неприятно, цеВ една част на
предвиденофабриката бе избухнал огън
и за един миг всички, като ед
<ин се намериха на местата си
в ,извънредни /условия- И допр отиеп ожарнмкарнат а
като
от града,
служба пристигна
пожарът бе загасен- Естестве
но, това е пример как дейст
в.ува всенародната отбрана и
обществената самозащитаТ- Петров

на
Крояннщата, предтеча
днешния „Текстилколор", през
1955 година има само 5 работ
ника и 4 ученика, за да прекъсно с работа през 1956 г„
поради нерентабилност. Вече
на следващата в възобновена
като занаятчийска работнилница за конфекционни нздепия „Будучност". През 196'
година предприятието усвоя
ва нова дейност: печатане на
тъкани по методата на филСъщата годи
мово печатане,
ка бива преименувано в „Тек
стилколор".
„ТекСледващата
година
нови
построява
стилколор
производствени помещения за
изработката на конфекция, а
през 1973 г. самоуправителчи
те органи приемат решение
за създаване на три основни
ООСТ Конфекорганизации:
и
Печаткица
ООСТ
Ц^Я.
През 1977
ООСТ Търговиягодина ООСТ Конфекция със
съгласието на целия колектив
чрез сдружаване на труд и
предприятието
средствата с
за финна конфекция „Лисца"

♦нн»ФН»мнтнФ»«ми»тже
В НИШКИ РЕГИОН

Борба за домашен хляб
Ж Предвижда се производството на пшеница тази го
дина да достигне 200 000 тона, което представлява
видимо
увеличение по отношение на миналите няколко години *
През есента трябва да се засеят 67 762 ха.
Есенната сеитба трябва да
се реализира с ангажирането
сили
на всички субективни
чрез навременно изпълняване
на поставените задачи и спаз
ване на мерките, утвърдени
в програмата за
наСтоящия
период. Това е основното ста
проектопр огр амт а
н ов и ще в
за изпълнение плана пю есе
ината сеитба, за което ясно
се застъпва и Кооперативният
съюз на Сърбия.
Проучени от опитите през
последните няколко
години,
когато поради неорганизира
ност не се изпълняваше пла
нът, Съветът на Регионалната
стопанска камара за земеде
лие и Щабът по координация

I

на селскостопанските

работи

към Регионалния
кооперати
вен
съюз тези дни приеха
акционна програма По есенна
та
сеитба, чиято навременна
реализация
трябва значител
но да допринесе за произ в од
ството на заплануваното коли
чеството жито. Според акци
опната програма, която е из
готвена въз основа на Обще
стаения договор по развитие
на региона през
настоящия
петгодишен
период, селско
стопанската продукция тряб
ва чувствително да се повиши,
в резултат на което ще
се

г

обезпечат достатъчни количе
ства жито за нуждите на на
селението. Предлага се да бъ
дат заседни, с пшеница и дру
ги
есенници, над 67 000 ха
площ. Производството на пше
ница, както се предвижда в
акционната пропрама,
тряб
ва да достигне 200 000 тежа,
което е значително повече по
отношение на миналите някол
ко години.
Определяйки се за последо
в ателие спазване на утвърде
нито програми и планове по
есенната сеитба, Съветът
и
Щабът подчертават, че досега
шните
пропуски главно са
последица на формапн*оя под
ход в реализацията на утвър
депата политика.

(Л. Д.)

от Сввнице СР Словения, се
обособена
отделя и формира
на
сдружения
организация
труд.
Трудности има, но чрез по
следовател мост, с труд и себеотрицание на целия колек
тив, бърз° се премахват. Днес
„Текстилколор" е единна тру
дова организация, в която ра
ботят 109 работника и осъ
ществява общо доход (на ше
и
стомесечието) 31 милион
615 хиляди динара.
Чистият доход възлиза
на
6,9 милиона динара, а лични
те доходи средно възлизат на
5723 динара и са по-високи
за 37 на сто. Броят на заети
те е увеличен с 8 на сто
в
сравнение с миналогодишния*
Резултатите, които днес пос
тига „Текстилколор" са със
тавна част на повече от два
десетгодишния опит, печелен
при постоянно развитие и усьвършенствуване.
На трудовата
организация
„Текстилколор" са одобрени
капиталовложения от 81,6 ми
лиона динара.
Във финансирането учаспу
■ат Фондът
за развитие на
изоставащите краища „Биначка Морава" от Гнилан, САП
Косово, ОС Бабушница, Заво
да за осигуровки на имущес
тва и лица „Дунав" и „Тек
стилколор".
Общата ползуема площ на
новите халета и сълътствуващите обекти ще възлезе на
2400 м*, а според договора
„Бин-ачка Морава" от Гнилане
трябва да приключи работите
за шест месеца.
Програмата на производство
то ще остане същата: произ
водство на всички видове спЮр
тни и бански гащета, бруехал
тери, кърпички и печатане на
тъкани, като при това в нова
та фабрика ще се внесат ня
кои вносни машини за изра
ботката на атлетически фла
нелки. В новата фабрика се
предвижда
настаняване
на
работа на 280 работника.
Продукция с изключително
качество ТО
„Текстилколор"
продава своите произведения
на „НишпроМет“ от Ниш, „Тек
ютилиромет"
от
Лесков а ц,
„Търготекстил" от
Скопие,
„Комерц" от Сараево, „Ангро
промет" от Пирот и на друпи.
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Дз св променя стопанската стратегия
КОЕТО СТАВА в стопанските про,еси у
че ли побива
основните математически
правила. В математиката плюс и плюс
винаги дават положителен
резултат. В нашите актуални сто
лански процеси положителните финансови резулта
ти на мнозинството основни организации на
сдружения труд, увеличението на
техния приход дохода и така нататък в първото
полугодие
на тази година нито най-малко не
долринесоха към стабилизирането на югославското
стопанство. Напротив, сумата на тези отделни делова успехи дава
резултат с отрицаелен знак пред него — увеличена инфлация, по-голям търговски дефицит
със
страните с конвертибилно плащане, намаление на
жизнения стандарт.
нас,

ТОВА
като

На тази, само на пръв поглед парадоксална си
гуация бе посочено миналата седмица на засе
данието на Градския комитет на СК на Бзлград.
На заседанието бе даден и отговор на въпроса
как е било възможно
отделни делови успехи да
постигнат
по-нататъшно задължаване в чужбина
и ^напомпване" на стопанството с пари, за които
не съществува покритие в стоки.
Тази констатация ще илюстрираме и ар гумен
т*раме с един пример от Хърватско. В разисква
нията през последните дни, които са във връзка
с необходимостта от намаляване на вноса, често
се споменава и ,,червеният салдо". Касае се зл
валутния аванс на отделни трудови организации
за внос на възпроизводствени материали. Валу
тен аванс са получили със задължението да про-

Г
Но# проблемът
не е само в това. Стопанските
процеси са
като водките течения. Ще намерят и
най-малката
риск МО»» „ ПуКН“Тина' "Р“ която собственият
да се бутне на другиго и все
докато
бъде възможно да се дойде до валутни средства
по лес
и поефтино на гището ^ Уамоуп;^ител
ата общност на интересите, мнозинството ще се
упъти там, вместо да изнася или
сдружава труда
и средствата за износ.
Стигнахме там където сме
до
по-г.олям
платежен дефицит с чужбина от позволеното.
И
изход се търси пак в рестрикции
и апелиране,
призиви на патриотичен дълг, да се увеличи износът. В настоящия момент .стеснени от времето,
трудно може да се измисли нещо друго и нещо
по-добро.
ВСЕ ПАК ТРЯБВА ДА СЕ КАЖЕ , че всички те
зи мероприятия са от изтеклите десетилетия. Порако те даваха
резултати, днес не могат пове
че защото не се насърчава
увеличението на про
изводството. Но напротив.
Всичко това съвпада и с изготвянето на резолюцията за
осъществяването на плана
през
1982 година. Добре е, че този документ се из
готвя навреме. Добре е и това, че сега Съюзният
изпълнителен съвет приема някои от проектодокументите, които регулират подтикването на изно
са (споразумението за сдружаване на средствата
за кредитиране на износа на капиталните стоки).

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА

извеждат за износ и така да увеличат дължимата
сума на валутни средства, и разбира се, след про
дължимите
дажбата на своите стоки в чужбина
трудови
валутни средства да върнат. Седемдесет
организаци»гове към
с чужбина

не са

около пет милиарда динара.

в настоящия момент значи една такава сума, показва следното сравнение. Според валидния
долар, това е почти равно на изкурс динар
носа, с който стопанството на СР Хърватско разСлоред стаполага за внос в настоящия месец.
курс (27,30 динара за долар), това
тистическия
за
един
месец и по
възлиза на вноса на Хърватско
които трябваше да бъВалутните
средства,
ловина.
износа в тази сметка не сме
дат осъЩ«ствени от
по-сериозен, мно
взели предвид. Да бъде случаят
тоудови оргаиизаци, 40 такива,
зинството от тези
за внос нв възпроизводствени
отново търся"1- заем
споменатата са
материали, Средствата търся? оТ
общност иа интересите.
моулравителна
трудови оргаТРЯБВАЛО ВСИЧКИ тези
НЕ БИ
понеже са
в
СЪШИЯ
кош.
слагат
иизации да се
задълже
зв неизпълненото
различни и причините
Обаче много трудови
с износа.
'
спение
във връзка
тъкмо на това,
благодарение
организации,
и висок доход,
съвкупен приход '
челиха и висок
заработили ?е
не са
С валутните средства, които
материал, кой?о игра
внесоха
възпроизводствен
значително

продадоха

било

кото3;:°сГ'изГя0 не

° обш---

но

ня"

Все до неотдавна в Косово можеше да се чуе,
как са малки средства, които постъпват като попокрайнимощ за развитие на тази автономна
Средствата трябва да се увеличат и това е
на.
трудностие. Оба
единственият път за излизане от
че, по задълбочените анализи показаха, че по-ускозависи толкова от сумата, колрения? напредък не
кото от начина, по който се разполага с парите.
Защото ефектът от инвестирането може да бъде
почти незначителен, ако средствата се харчат нерационално и без ясна планова концепция-

на Косово вече по-Дъл
Спирачкаа на напредъка
в замяната на пазарните и
го време се намира с волунтаристичоски, етатидоходните критерии —
мерила на развойната по
сти ч еск о-бюр окра т>ич веки
автономност, предл;аган е
литика. Поя фирмата на
пътс
самозадоеолителан и ч"«™
ВСЪЩНОСТ»
„а стопанството, което ,,общува
с
на развитието
главно чрез Фонда за
останалите части на страната
Това намали важността за
недостатъчно развитите,
покрайнината с
сътрудничество на колективите от
на страната (нЯкои уговодругите краища
онези от
организации са отказани) ю
ри между трудовите
за — затваряне. Етатие

се харчат много ДУМИ<
ло-малка от пропроизводителиост зичително
страни.
Затова
из.одит.лността . по-н,пРеднлите с Р ^ ^ пр0.
е по-ефтивио
дава
зашото

да се внася.
нашите стоки

по-снъ"и' Деаал
„ производство-

аациите на динара, без "Р
аха
та
наскоро
ю
само краткосрочно Д
всичко да ‘ЪР
сл^ това, домашната инфла^Я в прои зеодството
стопанството, какне ло старому. А до "Р°
н не можеше да дойде ^°г
но< заЩИ?вН°
от
вото е югославското, е
изникват НОВИ
лостоянНО
това,
репуб
сеете. И още към
региоиоЛИЛ»
общински,
по-охотеи
плетове и огради,
в възможно
аа
л»-кански, все колкого
производителност.
ниска
живот в собствената

КОСОВО

инвестиране и множество други проблеми ■ стопанството на Косово са ре
Нерационалното
зултат на липсата на доходни връзки и недостатъчна
олмоуправителна интегрираност в югоспав
-.кото стопанство — казано бе на заседанието на Председателството на ЦК на СК на Сърбия.

Какво

диха в стоките понеже ги
поекмто било на домашния "«ар,
кой трет (неконвертибнлно пла,

Владимир Слийепчевич

ПРЕД ГОЛЯМА ЗАДАЧА

направили това, а техните дъл
интересите за връзки
на

Общността
възлиза на

ГТо такъв начин, надяваме се, стопанството от на
чалото на
годината ще знае с какви меролриятия на икономическата политика трябва да раз
чита.
С резолюциите, пък и с добрите и навремен
ните, не може да се реши много. За това говори
и тазгодишният опит. Не може да се оспорва, че
пропорциите и в тазгодишната резолюция са били
добри.
Бедата е там, че не са осъществени.
Вместо заключение, ще припомним на думите
на д-р Владимир Бакарич, казани на 6 март -тази
година в Загреб пред съвещанието за функцкони
райето на
обществено-икономическата система на
социалистическото
самоуправление, което
бе. ор
ганизирано от Председателството на ЦК на СКЖ.
,,Когато наблюдавам развитието на нашето обще
ство", заяви Бакарич, ,,виждам че се намираме
през задачата тук да внесяме нещо ново, тоест
по-нататък да го развиваме. И това по-натагьшно
развитие,
според мен, се състои
тъкмо в това
да надделеем тези консервативни елементи,
то
ест грижата за напредъка да пренасяме от този
политически фактор на агентите, така да кажа, на
сдружения труд. Ще видите, че при това
ще
трябва цяла редица неща да
поставим все пак
по-другояче."
В това е същ^стта. Нещата трябва да се пос
тавят- по-другояче!

създадено ^""Определение

на

акумула-

ГтГ^АашГГезнит/прадия в м.хкДУ—
те отношенияПредседателство
заседание и.
СК на Сърбия (И свп
Централния комитет на
общественр-иконото но
разискванията за
че има
тември), в
Косово, бе казано,
мическото развитие на
глаинвестиционни решения,
брой
малък
работниците. Това не е
твърА®
събранията на
Обаче в средата,
сувани от
тези покрайнина.
е повеление, не
случай само с
развитие
най-ускореното
много поиъдето
се
плащат
инвестиции
сполучлив* те
На разширеното

скъпо-

Без ясна концепция за развитието, огромни
рете капиталовложения не дадоха очакваните
зултати. На заседанието на Председателството, по
право, бяха посочени някои цифри, които говорят,
че в Косово досега е постигнато много повече отколкото в нЯкои други краища на страната. Посе'
троени са голям брой нови обекти, коренно
променена структурата на заетите, издигна се теоборуденост
на
труДохническотехнологическата
вите колективи, бързо се разви индустрията и т.н.
всичко това не говори, че се ’ касае
Обаче
разза правилно избран път на икономическото
Напротив. Производителността на труда и

вит1 е.

ефикасността

на

стопанисването,

бавният

ръст на

продукт, безработицата,
непропор
обществения
ционално бързото развитие на
обществените дой
пости,

задължеността на

колективите и

неразчле

нената стопанска структура — това са само някои
трудности-.
Това
от покзателите на множеството

вече с години създаваше редица проблеми, които
спъваха по-бързия

напредък на покрайнината.

Не трябва, обаче да се залъгваме, че развой
че сега някой
ната концепция се променя с това,
решаване ще фабрикува по-рацио
нов център на
•налии планове и програми . Сегашната ориентация
се опира

върху последователното развитие на са-

моуправнтелнитв

обществено-икономически

В случая на

отно-

необходимо
които се нае да се намали сумата на средствата,
сочват по държавните, фондовите канали, и съШ®
увеличи непосредствевременно значително да се
органиаациите 6т цЯ'
ното сътрудничество между
покрайнината.
Това
лато страна и колективите в
шен^я-

Косово — значи

4
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ОРЪЖИЕ ЗА
ПОЛИТИНАТА
НА СИЛА
Душан Дозет
Американското августовско решение

думи

възникна и приказката, чо тя но унищожава материалите и околността, но
само хората, пън това послужи като
чо со касае за хума-

Карикатура:

3. Йоваиович

п които съотношениерегиони,
„.благоприятно.
Да
то на силите о
кажем в Близкия Изток.
би бил изводът,
на
меутронната
че предназначени
бомба е само изравняване на
А
на
вата структура на съотношението
фронт
то въоръжаване на вътрешния
и отслабване на неговата икономичес
в собствения блок и в онези
ка роля
световни сфери, в които вече има го

ШШШЙ ЩШШШ —товни

всичко към Съветския СЪ"
ния, преди
американските съюзници
юз, но и към
в света.
Вече
и всички други страни
че това е нов вариант

няма съмнение,

на политиката от позицията на силата,
Неутронната бомба е и последният акт
,ъ« военната пропрама на американ-

«ата война.
Според автентичното
американско
тълкуване, истината е само в това, че
ударното

и

топлинното действие на
бомба е намалей. а А®11
неутрониат а
облъчващото увеличено.
ствуване на
се ог
Разрушаването н унищожаването

тези нови оръжия, а ме

ба

на

бойното

и

отговорности.

рлбота на САЪ, като неин „нацюнавъПр0<; съЩОТО като рядко кога
< последно време разтърси света, задействително се касае за всичЩ
д^ ^
Реакциите са неб-

поле.

лагоприятни,

от

учудване

и

жестоко

ранната*бомба"има тГава мТтериаТа

кова^^Ге 'потребно свТз°- да

порицание до несъгласие и резерв.

че може и относително независила,
счмо да действува върху политически
те отношения, дори и независимо
от
онези,
волята и предвижданият® на

реШат два
стратегически
проблема.
Първо да изравнят съотношението на

Порицанието на неутронната бомба
е най-малкотю нещо, което трябва да
св направи, а за съжаление и най-мно
го което може да се направи, Тако-

които ги въвеждат във въоръжението.
Ако не пфцди друго, то поради въз
пък
можността на Съветския съюз,
и на другите яАрени страни на пре.
дизвикателствата да отговорят с такова или подобно оръжие. Това действу
ване е крайно вредно и опасно, защо
то без съмнение увеличава надпрева
рата във въоръжаването, приближава
опасността от ядрена война, обременЯва световното напрежение и раздира
и без това крехкия мир и общата
си
«игурност.
ОРЪЖИЕ ЗА БОЙНОТО ПОЛЕ И ИЗ
РАВНЯВАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА
СИЛИТЕ
Все па*, всичко би изглеждало подругояче, пък и съдбата на новото оръ
жие, ако глобалната политика
не пое
направлението към изостряне, постав
ЯЙки оръжията в зависимост (пак само
относителна) от такава политика.
Неутронната бомба е ядрено оръ
жие със засилено облъчване. От това

силите спрямо надмощните ^съветски
конвенционални класически войски, осо
бено танковите поделения- И второ, в
номенклатурата на войниците да
Iвъведат ограничена яАрена война, като
ядрена
бент против неограничената
война — от една страна — и към неограничената световна класическа вой'
на — от друга страна, Мисълта им е,

Ва осъждане не е без дъх, не само по
ради ролята на демократичното обще
ствено мнение, но и заради това че
и с неутрониото оръжие не могат съществено и трайно да се променят
основните насоки на движението и ра
звитието. Ето защо, рано или късно
т.ова трябва да се изрази > на военно-

чрез намаление на ядрения праг да
се създадат условия за водене на ЯАрена война с ограничени размеря.
Централна Европа е най-важният ре
гион, в който, според стратегическите
изчисления, би тровело да се разпо
реди неутрониото оръжие, тъй
като
тук конвенционалното съотношение на
асиметрично
силите
най-много е

лен коз, а най-вероятно и тежка лреч
в предявените ракетни преговори

ка,

към края на тази година, а сигурно и
в разговорите за стратегическото оръжие (САЛТ). Решителността на СССР
да не допусне изоставането нито в ед
на

ПЪРВО СТРАТЕГИЯ,
ОРЪЖИЕ

САЩ може да се счита само като вра
менен,
като
тактическо-политически
акт, изнуден от значителния отпор на
европейските страни да станат носачи на това оръжие. Обаче, не е трудно да се предпостави, че се разчи
та и с универсално прилагане на н«овото оръжие във всички жизнени све

ПЪК

на

подтикне

ядреното
нова

въоръжение

партия

в

надпрева

рата във въоръжаването, мОЖв би досега най-гореща. Такава очаквана ре
акция ся«аш предварително е влезнала в сценариото, според което на глав
трябва да се наложи
ния противник
засиленостопанско изнуряване чрез
то въоръжаване на вътрешно фронт и
отслабване на неговата икономическа
^ в со6ственИя блок и в онези све
товни сфери, в които вече има големи
задължения и отговорности.
Макар че решението за неутронна
та бомба е представено като вътрешна работа
наСАЩ,
като неин ,,национален“въпрос, същото
като ряА*<о
кога в последно време разтърси све
та, защото, действително се касае за
всички страни и народи. Реакциите са
неблагоприятни, от учудване и жестоко
порицание до несъгласие и резерв.

политическия план, предимно в това
че ще се покаже разреза между амби
циозните цели и възможности за тях
ното осъществяване.
Както и досега,
в цялото следвоенно развитие,
силите, а още по-погрешен би бил,
че това е дефанзивнр оръжие,

Затова американското решение за ба
зиране на оръжие на територията
на

област

ще

Мпкар че решението за неутронна
^ 6ом6д # првдстаоено като вътрешна

новата система на кнтерконтиненталните рат в зоната наяДР«ния удар.
ракетн за «овия стратегически бомбар
От това произлиза и плавната хадировач и новата ядрена подморннца рактеристика на неутронната ьомоа
— да споменем само някои от най- че това е оръжие с тктическо предна
значение за водене на въоръжена бор
важните.
Всяко от

задължения

леми

администрация. «а ковто прея Ра»ича»а' а нв из6яг"а- и ™"а
ската
шест.уване
чувствително увеличение толкова, че войските от бойното поле
на военния бюджет
и решенидта
за може относително
бързо даинтервени

Неутрониото ор?,жие следа в кръза бойно
га на АР/гитв мощни оръжия
то поле и полесражението, каквито са
и евро-рактетите, и затова може да
се предпостави, че ще бъде нов, си-

Порицанието на неутронната бомба
е най-малкото нещо, което трябва да
се направи, а 'за съжаление и най'мно
го което може да се направи. Такова
осъждане не е без дъх, не само пора
ди ролята на демократичното общест
вено мнение, но и заради това че и
с неутрониото оръжие не могат съще
ствено и трайно да се променят осно
вните насоки на движението и разви
тието. Ето защо, рано или късно това
трябва да се изрази и на военно-по-

ТОГАВА

Трудно може да се замисли (макар че не е невъзможно), че неутрон
ното
оръжие може да бъде употрее
бено. Главното му предназначение
»_
да се засили отклоняването, законите

литическия

план,

предимно

в

това че

Ще се покаже разреза между амбици
озните цели и възможности за тяхното

и натисците в унисон с общата ориен
тация към политиката на силата.

осъществяване.
лото

Както

следвоенно

и

досега,

в

ця-

развитие.

ПРЕД ГОЛЯМА ЗАДАЧА
(От 1 стр.)

ция

не е само технически въпрос. Сам ©управители ата
интеграция на стопанството на Косово изисква, пре
ди всичко, промяна на носителите на
разширено
то възпроизводство. Ако се говори за дългосроч
но по-бързото,
развитие на покрайнината, в цен
търа

на

събития1^,

вместо

административните

ве

домства и етатистическо-бюронратичните сили, неизбежно трябва да бъдат трудовите организации.
Това е същевременно реална оонова за увеличе
ние на производителността на труда и ефикасност
та на стопанисването, за по-рационално инвестирайе,

ло-продуктивно

и

по-бързо

настаняване

на

работа и много други необходими промени.

на

стопанското

Очаква се и

сърудничесво.

спешно пренасочване на някои вече запланувани и«
весиции, конто не са в унисон с дългосрочните
определения-

Обаче,

крупните

лесно да се постигнат,

промени

не

могат

тъй като — казано бе на

заседанието — не се касае за просто доизгражда
не на

наличната

концепция,

нито

за дребни по-

правни на сегашната

политика по обществен очи ко

комическото развитие

на Косово.

ляга

на

самоулравителното

задълженията
трудовите
се

остават

Понеже

свързване,

за регионите,

организации. Тази

работа

се

наб-

много

общините
не

от
и

може да

завърши за ден, два, обаче тя е единствената

алтернатива на досегашните слабости в обществено8 тази работа вече се тръгна от мъртвата то
чка.

В стопанските

камари и другите органи вече

се изготвят десетки проекти,

ще започне

с

осъЩествяван®то

които практически
на

новата

концеп-

и кои омичес к от о

р заптие

на

части на страната. Това не е

Косово

останалите

нито ,,тактическа но-

вина“ ,

но дългосрочна ориентация,

сон

икономическите

с

и

която е в уни

закономерности.

Има
ството на

страхуване, че интегрирането на стопан
Косово в югославското стопанство чрез

пазара и доходните връзки ще доведе до прели
ване на принадената стойност в поразвитите части на страната. Това е един реален проблем, но
такива

размишления не бива да довеждат до зат
варяне на стопанството в границите на обществен о-пюлити ч ве ки те
общности. Зщото реабилитация
та на пазара в условията на самоупрааителното
сдружаване

на труда

и ко н оми ч е скат а
по-ускорено

и

средствата

е

основа

на

ст а би л из а ция и на по-нататъшното

развитие

на

Косово.

Ако

самоупра-

вителиата интеграция не ® обоснована върху законо
мерностите на пазарното производство, с това раз
витието на Косово не би имало реална перспектива. Защото това

е начинът за увеличение на про_

изводителността,

за

по.бързо

създаване

по-рационално
на

дохода
Б.Р.

и

стопанисване,

т.н.

Комунист 3

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ИСТИНАТА

ЕДНО ГОВОРИМ, ДРУГО ВЪРШИМ
,,Кризата на договарянето" го
клузивно право
само мя
а забелязва на мнопо
гтте Т
^
*
а Републиките
.
и ^«Радн.и»итеР0НбГеМЯт:.еаевГС"
ще тя се яеЯва найясно
И наи-съд бовно.
3 р4вни
Божидар

Андреевич
за

Купувач,
който в Центропромовия
магазин за самооблсужване
потърси
.вегета" не може да мине без риска
да бъде провъзгласен за малко
,.УДарен" — ох боже, та нали и
децата
знаЯт» че тази фирма продава изключително СВОЯ подправка ,,зачин Ц".
За да известна стока (-змине пътд от
Йесенице до Гевгелид, нЯма да бЪде
претоваряна няколко пъти, но пък си
гурно ще чака ндколко пъти на границите на ООСТ за теглене на НАШИЯ
железопътен
транспорт да се мени
л ок омоти вата.
В

Шабац

неотдавна е

положен

ос-

новен

камък на нова фабрика за завъпреки че тук близо, в Печинци и Бийелина, захарните фабрики ра
ботдт с
половината от мощностите
си. Освен тази, в нашата страна
се
хар

строи още една захарна фабрика. Същевременно, проучванията показващ че
и за съществуващите захарни фабри
ки недостигат към 3 милиона тона захарно цвекло, понеже настодщото про
изводство на същото
възлиза на 6
милиона тона, а съществуващите мощ
ности дават възможност да се прера
ботват над 8 милюна тона.
Грозното си лице тези двленид наймного откриват при таканаречените ек
железопътния
сцесни обстановки. В
транспорт например, това се случва
когато се дава предимство на транслорта на стоки за собственид ,,регио6разователно-възлитателната
он". В
система неотдавна бдхме свидетели за
искрене по ,,съставките на системата"
в

изв^стнид „случай при записването ,
несъгласувансхзта на профили

когато

раните програми доведе под съмнение
нам е резаписвателни

обществото. Тази политика е несъе

динкма
със самоуправлението. Тя е
своеобразен израз на политиката
на
автаркид, кодто никога не приехме ка
то лин><д на нашето развитие, но коЯто не премахнахме ни в републиките,
нито в общините, ни
в организациите
на сдружения ТРУД и техните сдруженид
— тя не е победена докрай ни
в органите и организациите на федерацидта, задви по повод Денд на въс
танието в Словения Сергей Крайгер,
председател
СФРЮ.

на

Председателството

Въпреки че е очевидно, че всички
видове на затваряне са последица на
натрупвалите се дълго време пропус
ки, опортюнизма,
премълчаването
и
незасдгането, всдко осветляване на те
зи проблеми ставд на преден
план
,,най-близката причина" — пропуски и
непоследователност в системата на самоуправителното споразумяване и дого
вардне. И за това не трдбва да се тъ
рсят много доказателства. За ,,славата"
на автаркидта е достатъчно сведение
то, че ни 1 на ст.о от нашите капиталовложения не излиза извън републиканските
относно покрайнинските гра
ницм. „Кризата на договарянето" по
ражда и криза на планирането, на раз
витието; нахрад, криза на солидарност
та и задружеността. В светлината на
това може да се запитаме и каква е
политиката на инвестиране в изостана
лите краища относно на сдружаване
на труд и средства с производствен+те
организации от тези краища. Доказа
действител
телство за отсъствието на
неот
но споразумяване и договаряне
давна изнесе пред телевизионната, зна
общественост. Зо
най-широката
чи
ран Полич,

председател

републиките

и

ния на факултетите в ,,Сърбид без пок
районните" във връзка със записване
то на начинающите студенти от остана-

,,твърдоглавието"

и

покрайнини.

Неотдавна

започна да са прегрява
често по
литературната атмосфера в
мий
разисквания за това
сочваките
чий
е найе този или онзи писател и

ществуват

на Съвета

покрайнините

щината

републики

на

СФРЮ.

благонадежните

л>те

на

не

Той

малко
на

на

заЯви,

на

Скуп-

примери,

че съ~
когато

само една

репуб

или покрайнина относно на техните делегати застрашава приемането
договор.
общоюгославски "
на един
Кратко казано, множество договори не
лика

бдха

приети,

понеже

един

и

политическия

интерес.

най-много иритира е
което
към
отношеи* е
атмосферата на меко
делби. Тру
мкогобройиите разЯжДаИ1и
че реперкуси
дно може да се вяРаа>
и наглед
ята на тази верига от дребни
безопасни делби ще б-„де толкова мал
отделно ,,лто
ка, както ► зглежда всяко
поризираие" „В съвместно приетата
Особено сега, котето не е вьз
литика.
се съществува без постоя*можно да
на съзнанието. че задно укрепване
со едини
договаря070
ружеиостта
толкообстановката,
стввният изход от
с проблеми.
в а много обременена
Онова,

Е ЛИНИЯ

автаркията не
развитие
— Ттрябва Да св
тнкагга

НА

разллатим с л олизатваряне в себе

на самодовопно
на двмо
подчиняване

си, с политиката иа

съ**0С7

утвърдените общи и
на
от далинтереси
ни погреби и
последиците
ни планове, без оглед иа
кратичио

Е

ВЪЗМОЖНО

Твърде Яско ®'

ВСИЧКО

че делегатската си,- мо-

въпреки че представля*а
споразумна самоуправстелиото
в множество слуяване и договарянеравнища" действува
чай и на „всички
Именно, този прин
крайно дефектно,
за изразяван® на
като
средство
цил
замества
интересите все по-често се
стема,

с бюрокрвтично-иартикулярнстнчн»
литика

на

И фаворизиране
натрапаване
собствеиичес
или групово-

иа парциални

КИ интереси.
Солидарността,
местното

планиране,

задружността,
съ*
задну
инвестирането
и
и средства с ор

одружааането на труд
,,своята мера
са
ганизации извън
най-г.ол яма степен
които
до
Явления,,
на пар
застрашат иитогритета
могат да
бюроиранастроената
тикуляр«,ичи°
жилавите
и силата ий ,сс оп1в
ЦИЯ
етатистическата практики
центри иа
А без много труд можа да
сЬзиаиив.
чв политиката на затааряСв до каже,
е „кредо" Н« бюрокрацията
не тъимо
е да са загради мера

_ най^ваЖИ0Т|°

„Мисля, че при нас не е разрешен
проблемът (на отношенията) измеж
ду общите и отделни интереси", неот
давна в НИН гика Владимир Глигоров,
поколе,,политик-олог от по-младите
ния".
Поправо не е разрешен на при
роден начин. В нашето общество# сто
панската система (тнр. система на до
основава върху
ход)
трябва да се
различните
форми
увеличаването на
на общия доход, а не, освен посред
ствено, върху
личнид
доход — зна
чи върху общия, а не върху личнид
интерес.
Противоположно на това, на
шата представителна система (тнр. де
легатската система) рябва да изразява отделни, а не общи интереси. Това
не е природно, или ако повече обичате, не е разумно. Обобщено казано, природно е в стопанството хората
да бъдат насърчени с личните интере.
он а в политиката — с общите интереси. Заради това разумното поведение се опълчава срещу системата вме
сто

системата

да

подтиква разумното

пак,

произхожда

смисъл.

жността

Отговорността,

от

поста

и

коя

принадле

към революционна партия ся

каш се посрами пред вълната на „док
ладническа" отговорност.
програмите и

Договорите,

резолюциите губят „за

дължаващия" смисъл и стават предмет
на деклариране.
„Ннто една делегация, па ни деле
гация

на местна

общност" — е за-

Резолюцията на XI конгрес

писано в

на СЮК — ,,не смее да се затваря в
в себе си и да се отделя от организи
раната база на своите избиратели. За
това делегациите трябва

да имат, за

ради приемане на насоки, тясна връзка
не

сборовете на

само със

работници-

те, но и с работническите съвети, скуп

задължаващи думи са

на общински и ре-

късндва

тъкмо

сектанството
и
тенденции

революционств,ото на необходимата
обосноваността
на акция, а с това и
на исковете.

днее

оживотворяване
толкова, колкото

ясни
забле-

отговорността.

Тя трябва да се търси по широкото пространство

договорените

между

принципи

и

начина на

осъществяване-

то им в

практиката. С други думи,

практиката. С други думи,
мито,

наблюдаваме

които

в

в

механиз-

безучастно

и които създават възможност един ден

Не бива да се

че те-

залъгваме,

Сергей Крайгер, председател на Пред-,

една

седателството на СФРЮ да подчертае,

хнпокризия, която захваща
стойностите и съ-

то насока на нашето развитие", а два

зи явлениЯ

са нараснали извън

система на

Да напомним само за факта,
че много средства за масова .информа
задружно ще атакуват срещу изция
/-раждането на още една в редицата не
затова
доходни захарни фабрики, но
вестта.

и

всеки

Тези

не е достатъчно да се обвинят само
слабостите на делегатската система. То■а опростявано би стеснило простран-

клами

ят
то

Техното

,,икономии",

лък няма

Дългосрочните иели и задачи тук губ

докрай.

групово собственическите

дълбока

Създадена е атмосфера, че ЗА От
говори
ГОВОРНОСТТА може да се
единствено когато
ндкой е получил
„НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПОВЕД" да из
върши нещо, у е отговорен за това.

злтваряне-

за локализма,

формирането

морала,

Ако не може да се замисли,
че
„кризата на договарянето" произхож
да от ,,кризата на съвестта' и духа",
тогава сигурно става дума за взаимно
подпомагане. Предходните
примери
посочват
основната причина за всич
ко това — КРИЗАТА НА ОТГОВОРНОСТ
ТА( кодто се отнася почти до всички
структури и която се слива в извстната поговорка ,,ЕДНО
ГОВОРИМ —
ДРУГО ВЪРШИМ".

те органи".

ПОСЛЕДИЦИТЕ
Все

кар че най-напред действуват откъоле
чно, могат да имат несъблюдаеми пос
ледици. Кои писатели, например,
ще
се изучават в училищата в Югославия
и ще ли има разделение на НАШИ и
ОБЕЗАТЕЛНИ
писатели ни най-малко
не е несъществен въпрос от гледна то
чка на цялостта и задружността. Сдру
жено с още редица ,,тактически" раз
деления, този въпрос става стратеги
чески.

щините на местните общности и техни

поведение".

гионални
ТОВА1

тор"

с

При такива обстоятелства да се гоаори за делегат в някое тяло, в мно
жество среди престава да значи да
се говори за субекта на съгласуването,
за човек, който умее ОТДЕЛНОТО да
види в контекст на ОБЩОТО. Напро
тив, за етатистическата съвест, която
се пробутва в делегатската и самюуправителна система е много по-важна
да има свой човек на решаващо мдсто.
Поради това е разбираемо, че при
такова отношение—на силите не може
и дума да има за класовия интерес,
понеже всичко това се случва извън
работническата класа.

то,

а останалите седем „за".
КАК

развойната политика и коренните инте
реси на работническата
класа да набие в обсега на регистраторите,
в па
пките на „чистите сметки".

е,,против ,

много.
поделби и
Пример за затваряне,
не е случай
разделения има много и
вид отноно
че разговорите от този
на общид
во се намериха във фокуса

'на собствената власт,
досези на собс
твената мощ. Въпросът докъде
стигат
„модта" компетенция и контрол става
мнопо по-важен от утвърждаването на
дългосрочни цели. Да премахнем ця
лостта, да живее ,,ресорът" — извиква
бюрокрацията, като при
това желае

да се срамуват с редица ре
пропагандни

храна ат тъкмю

поръки

п арти кулЯ1ри зъ м

да поди

зат-

че ,,автаркията никога не е приета ка
дни след това Александър

Трифунович,

директор,

се

на

строящата

захарна фабрика,

шабашка

да изтъкне, че ,,те

не се интересуват от факта, ч<8 близки
те захарни фабрики нямат работа". Ди
ректорът не

иска да навлезне в това,
кой и защо ги е построил — за себе
си ще обезпечи захарно цвекло „оттук
до Льиг и

Лозница".

варЯнв>
Ако почти на осЯка крачка
язв омв

©лементи

на

забел-

разединяване

в

А механизмите, които дават възможност

за такова несъгласие в осъщена едиа и същ® политика,

ствяването

оиствмата, тогава това но в нищо дру
последица на СДРУЖАВАНЕ

трябва да си признаем, са твърде мно-

ТО на кризисните елементи, които, ма

по бройни.

го освен

-V
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СЪЗНАНИЕТО НА БОГАТИТЕ БАВНО СЕ СЪБУЖДА
Програмата

по

акциите

за

помощ нл н.й н.р.з.итите стрлни . с.о-

приета (чрез консонсус| и което е "Ривт0- "Р“Д
"
та, според това как е
недостатъчна еволюция на развития Зап.1Д и сь
ва положителна макар и
пред-стодщлта среща на развитите и нераздава по благопрнятен климат за
в Канкун
витите страни

Париж,

те рамки,

септември

Засъжаление,

такава

фор-

гледащите всве
Т„Р нвго|,0то явно призно.вие и наивлон
.
„„шлвшото му. Дойствителпринос 3фиР.1нс0В0 ОТ1„ошонио резулта
тите

са

под

възможностизадето

“^Г;и^Г°Д=зоап-

ДЖУРО ДЖУРАШКОВИЧ

. 2

конференци^ра
Приключването на
с
на ООН за най-неразвит.ите страни
по акциите за
приемане на програма и0 “КЦИ
,
помощ само по себе си представлява
положителен факт. Ако се .има в прадтема досега са провид, че по тази
ведени повече безуспешни заседания,
че консензусът на заседанията на страоткакто
ните на ООН стана рядкост
обремеждународните отношения са
менени от атмосферата на студената

.

война, по нататък ако се имат предвид
против ополжните погледи върха тази
среща, тогава приемането на съвмести единодушността за ре
.ната програма
I
шението

охрабряват

ложителния

надеждите в по
напредък на отношенията

между развитите и неразвитите. Тя по
казва, както заяви и еАин от делегати,
те, че (|умните хора знаят когато до
тпайяд аа намесят обттт език11. Предсе
конференцията
на
дателствуващият
Жан Пйер Кот, водач на френската де
легация, от чиято активност трудно мо
же да се отдели постигнатият резултат, на края подчерта, че на тази
среща се е ,,показала
политическата
готовност да се напредва към нова по
справедлива и по-равноправна между
народна икономическа система.“
Останалите участници не бяха такива оптимисти, така например, заместникът
на генералния секретар на конферен
цията на ОН за търговията и развити
ето заяви, че ,,макар че този форум
не е завършен с неуспех, резултатите
не можеше да бъдат по-добри"". Има
ше посочване и на индиферентността
на някои от великите сили към неволи,
те на най-бедните, обаче няма съмне
ние, постигнатият договор значи изве
стна крачка напред, макар и начална.
ГЛАВНИТЕ

ТОЧКИ

НА

ДОГОВОРА

Ключовият параграф на
приетия
документ се отнася Д° височината и
облиците на помощта, която развитите
страни са готови да дават. След дълги и контроверзни разисквания бе при
ет текста, в който се казва, че ,,мно■зинството"" даващи ще отделят
за
официалната помощ 0,15 на сто от своя
бруто национален доход с цел да се
помогне на 31 бедна страна ,,в пред
стоящите години". Останалите страни,
както е казано в документа; „ще
воят своята помощ в същия период"",
Това практически значи, че на всяка
страна е предоставено да реши за сумата на помощта, а избегнато е какво
то и да е прецизиране на временски-

*д'

бруто

националния

доход,

нггг;

това би

оз

начлвалоудвояване
на
досегашната
сума, която се движеше около 6,6 ми-

очакваното

и

роалнитз

ситият^н» н“яР”

П°:~т^ "

факти,

участници

среща (над
комическите

но значение на предстоящата конференция на развитите и неразвитите в
Канкун (Мексико),
СИТИЯТ НЕ

ВЯРВА НА

ПОкрай

150 СТР“
^китв
и "»"«*.« '

ико

доход

налния
неразвитите.

ще

отделят

страна
нацъ опомощ

Нейното съгласие

0,15

бруто дохода да дава
за
на сто от
н;,й.мвлк0 развитите страни, имаше ре
~

чо _

—е

въРхУ становищата на
Ако се знае,

САЩ

и

преди една
Великобритания

ин1вроси балните преговори,
* на
<м1Цв на ГФР

година

ГФР,

осуетиха глоднзшното
тогава
поло
представлява

по-подчертани от тези на другите, обл
че всъщност всички
капиталистически
страни са привърженици на
частната
инициатива.

ПРЕУСТРОЙВАНИЯТА

ГЛАДНИЯ

Предлагащият
резолюцията, така
нар. група 77, към която принадлежат почти всички
най-неразвити стра
ни (към нея се числи и Югославия)
може .въпреки многобройните аманд
мани, да бъде доволна, защото прие-

Париж стана домакин

на

конферен

цидта на ООН за най-малко развитите
страни в момента когато в Европа, пък
и в света, по отношение
на диалога
развитите —
неразвитите, се забелязват известни
промени. Митеранова
Франция сеизясни за помощ на не-

вемч-

Редакция на наданнато на „Комунист" ан Сърбия:
Сако Кършаеац (главен н отговорен редактор), д-р
Жняорад Джорджекич (ацмастннк главен н отговорен
редактор), Бояна Антуноаич, Балимир Филмпеаич, Растко Йонетич, Слободан Клякич, Мнаайло Ковач, Обрад Коаич, ваао Марлоанч, Зорице Станнмчровнч и
ч.
Милеитие (ун
Председател на Издателския съвет на Изданията
„Комунист'' аа СР Сърби, Мари, Тодерокич.
Спомен ка

че

На конференцията в Париж, макар
бе посветена на обсъждането на

въпроса

за

помощта

на

най-бед

ните, по свой начин се отразяваше
атмосферата на изострянето на антаг.онизмите в света. В момента когато
световните работи, поради тези проти
воречия, са блокирани, положителният
изход на конференцията може да бъде
израз на тежнението че и за остана
лите тежки международни проблеми
трябва да се намерят
компромисни

отбор)
на
д-р Антон

Директор н тленен н отговорен редактор на
ли кадения на „Комунист": (алко Миладннович.

редакцията:

своята

че неговата
к03а>
от 0,7 на сто от
за

не можаха де
Разлик.те са
жителиа еволюцияхуманност и солидарно» .
такива мул
САЩ неволно влизат в
действително учудващи.
•
аранжмани за помощ. Се
витите страни доходът
на жител ТИЛатералиъ
адАлииистрация, нещо по-яРна половин долар
га ши ат а
лиза дневно
желае да прави
храна,
плащат квартира,
ко от предходната,
това хората
които помаС
облекло и всички други потреби.
разлика между страните,
стницьте в конференцията виждат осо
обшиниполитически критерии, тасе издържат
га, според
бено значение на решението в рамки твзи средства
държавите, фг-нансира
избора на партньорите прека че при
те иа ООН да се учреди отделен ме- те, градовете,
политическите приятели.
дело, просветното дело,
димство имат
ханизъ**, с който ще се следи и на- се здравното
по-малко нат.н.
Развити
образованието, науката и
Двата блока повече или
сърчава извършването на договорени
те имат 40 пъти по-голям доход. През
блягат на такава логика.
Системата
е
поставена
та
те решения30 години доходът на раГрупата 77, която предлага и под
ка да осигурява преглед на активно, последните
звитите се увеличи с 6 хиляди долара,
разискванията и решения та за но
стите в отделни страни, а с механизма
тиква
90. Какво
икономическа сиполучаващм- а най-неразвитите с общо
обхванати даващите,
вата международна
не е понатиска иа различни
те, финансовите организации и съответ се скрива зад тези разлики
стема, бе под
требно да се каже.
ните органи на ООН.
тенденции с общата цел да се разяж
за
„Новата съществена програма
да нейното единство, което представНе може да се остане равнодушен
най-неразвитите
акциите в полза на
на лява източник на силата й. САЩ не
пред една такава действителност
тази
както се нарича приетата
страни"
своето становище, че
съвременния свят. Съзнанието да се скриваха
че
се
съсрезолюция, покрай това,
група е хетерогенна, почти измислестори нещо става все по-силно. Пра"
необходимостта
от
редоточава върху
вителствата, истина, са нещо по въз- на, пък трябва да се иде на отделотговорността,
говори и за
помощ,
органи- ни договори. Въпреки всичко. Групата
държателни, а политическите
която поемат самите най-малко раз
виждат
77 задържа своето единство, Vзразязации и науката все по-ясно
вити страни. В цял ед*м отдел са при това. Започва да се схваща, че пз-ус- вайки пълна солидарност към най-пе
които
тези
мероприятията,
солидарност
пешното решаване на отношенията ме- развитите страни. Таказа
ведени
страни сами трябва да предприемат,
жду развитите и неразвиите не е са- този път изразиха и страните, които
с особено ударение да увеличават про
са на самата граница на най-голяма
мо интерес на вторите. Неотдавна и
промишленото
дукцията на храна и
изостаналост. Противоположно на един
председателят на Банките за развитие
производство.
подчерта, че решаването на тези про
ството на Група 77, западните страни
Около предложението за по-свобод
не действуваха единно.
блеми е в интерес и на едните и на
на
стоките
от
неразви
на циркулация
другите.
Конференцията
не бе пощадена
към развитите страни което ще
нито от стремежа да й се натрапят
даде възможност и за по-бързото
Икономически
взаимоотношения обе
различни идейни концепти. Социалис
развитие на същите, не е постигнато ктивно съществуват, при доста изпъква
тическите страни, инак ке много акти
Страните на БЕЗ, конто по
съгласие.
щи облици на експлоатация, а това
вни на такива конференции — защото
инициатива на Франция приеха задъл значи, че по нататъшното изостряне на
считат капиталистическите страни отго
жението за помощ, съЩо така както
разликите в развитостта може да зас
ворни за мизерията в света, изтъкваха
нито САЩ и Япония, а поради отдел траши мира и стабилността в света.
че укрепването на държавния сектор
ни причини и социалистическите стра
В този смисъл както изтъкна и членът
в бедните
страни е
най-добрият
ни, не приеха свободния и безпрепят ,на нашата Делегация в Париж — при
път за излизане
от
мизерията. От
ствен износ на най-важните произведе емането на Резолюцията представлява
друга страна, западните държави про
ния на развитите европейски и други
,.политически успех и може би озна
пагандират
частния капитал, „откри.
пазари. Могъщите се опасаха със сил
чава нов етап в борбата за по-справед
и
вйки"
тук най-голямата перспектива.
ни бариери и това, изглежда, остава ливи отношения между развитите
Американските тезиси по
въпроса са
& по.нататък. Тази тема ще има отдет
рзавиващите се страни".

Не Иадателскмя съвет |раданцнониа
всички кадения на аастнна „Комунист":
(ретуша.

ка

част

лиарда долара годишно.
В заключението също така обобщозадължението, всички
но се говори за
страни донатори да вложат особени уда увеличат финансовата
силия с цел ,
помощ, която оказват . Мнозина от уча-

Председател на Издателски, съвет на НИНО „Ко
мунист": Доброели Чулафнч.

Секретар

яс|+0

европейската деветорна.

Комунист

■а

дител

Топалоанч.

решения. От тази гледна точка не е
без значение да се припомни, че та
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс н
Енгелс 11, телефони: централа 331-061,
секретариат
320-114, НООИ БЕЛГРАД, Куяеаар Ланнна 6, Телефон
627-703.
Надава:
нмст".

Иадателска

трудова

организация

„Кому-

Пвчвта се не сърбохърватски, относно хърватскосръбски (кирилица н латиница), на словенски, маке
донски н албански н в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски н руеннекн език.
Излиза в петък.
С указ на президента на Рапубннката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист” а отличен с Орден на
родно освобождение, и
с ума от 22 дакамарн 1974
с °РДоч братство н единство със

алатен

венец.

зи

среща

се

състоя

в

20-годишнината

на Белградската конференция на
не
обвързаните, чиито
поръки за м»-рно
решаване на световните пролбеми оста
ват трайна потреба на
човечеството.
Този юбилей не е и тук забравен: за
Белградската конференция, за осново
положниците на необвързаността и за
Тито се говори с подбрани думи на
призн ателност.
Началото на събуждане на съзнани
ето на богатите за отговорността
им
и приноса им, въпреки и малки, че и
деликатните световни въпроси
може
съвместно и договорно да се реша
ват е значителен принос на конфер ен
цидта на ООН в
развитите страни.

Париж за най-малко
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Коренен прелом

В
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

През последните години зна
'намаля
животновъд
ният фонд в С;у1рдулишка .об
щина, както и в много други
сроди- Така си остават 'неиз

чително

ползвани (пасбищата по Чемерник, Власина 1И др- на мои то
съществуват хубави [условя за
отглеждане на ‘добитък и съ
биране .на храна за добитъкаОбаче, вместо да се събира
сеното,
тревата е запалвана,
никои не я е косел, и това го
лямо богатство
(Си е отивало
на вятъраИмайки в предвид огромни
те природни условия, както и
насоката, която се прави в развитеито .на селското стопанс
тво, и в Сурдулишка община
се 'насочват към развитие на
жив10|ТновъДСтвото.
Изготвен е
проект за ферма с 4000 овце
и 1000 кози, която
започна
да работи и засега вече на
броява 3200 броя овце- Тя ще
служи за възпри зведствен материал, понеже в тази общиГЛОЖИЕ

Телефонен пост

Ш* бъдат .направени 1700
мини-ферми, от 'които 60 ов
чарски а останалите Ше бъДат (кравеферми, <и то предимно «на
частния сектор- ПонаотоЯЩем съществуват 37 кравеферми и 3 овчарника с по
300 овце- Всичко това е в съпласие
с проекта
„Морава
II"
за чиято реализация изцяло се
застъпват
Съюзъг
на комунистите и ю,станалите
обществено-политически
суб
екти в общинатаНаскоро ще започне строеж >на ферма и при
Травнат
про%'лап за 3500 кози, в който
обект ще бъдет вложени 3200
хиляди динараПо такъв начин оу.рдуличани
в селското стопанство се насо
чвет към използуване :на при
родните ресурси и потенциалиТова е коренен прелом в ра
звитието на общината, където
ще се създаде влвоинска ов»
ца „Мерино-мелез-витемберг",
чакто ни запозна Видосав Димнтриевич, ген- директор
на
„Власинапродукт", в чийто съ
став е и основната ор ганиза-

с.

ция „Овчарски ферм!и".
На извора на р- Върла ще
бъде
построена
;рибовъАна
чиято стойност
на
станция
е
към
кат таловложенията

линия, с която
ност разреши

500 хиляди динара, с годишен
капацитет 10 вагона риба На
„Власински
Власинско езеро

миналата седмица в
През
Гложие успешно приключи
на телефонна
прокарването
местната

общ

още един ва
жизненонеобходим въП‘

жен
рос на населението си. Всъщ
ност с предаването на употре
6а на линията гложани завою
ваха още една трудова побе-

водоцентрали" ще разширят
мощностите си — мрестилисе взема
щето, откъД€Т ° Ш€
възлронзаедствен матеРиал 33
новата рибовъАна станцияБ- К-

да.
за прокарване
Средствата
на линията, вълизащи към 850
хиляди динара обезпечиха ме

благородна

дадоха

в

тази

акция-

не се спит.ова. Въяре
от постиган
ки че са доволн*.
сатото досега, те не търся7
действуват.
модоволствие. а
Г ложани

рат

само

обаче

върху

Понастоящем в ход е прокар
електрификационна
ването на
низко напрежение,
мрежа за
гложани
в която усърА«ите
За тази
всестранно помагат.
цел домакинствата участвуват
с по 10 хиляди динара и с до
оказват
броволния Си ТРУА
на Електрораз
пълна помощ
организация
пределител мата
обек
от Кранево, която строи
та.
Но

докат о

електри фикацио

ината мрежа за низко напре
мрежата
жение е към края
за високо напрежение, която

блектроразпределипрокарва
Субо
телиата
организация от
с желания те-

тица ие върви
как
мл. До края но годината,
Иванов,
то изтънее Драган
об-

председател на местната
нв
щнос т, електрификацията
приключи.
селото требва да
осъЩвстяИ
Да ли това ще се
изпълни
в случая заел- си от
върху
иа работата
телите
налрежемрежата за високо
ние.

М. Я«
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ДОЙЧИНОВ

.ИЗТЪКНАТ

Ако кожата на свинете е на
бърчкана, козината настръхна
тогава веро
ла, а ушите свити,
ятно става дума за анемия на
са ти
същите. Тезк симптоми
на прасетата.

лични за анемия

най-често се Яв
Това явлвни€
ява при прасета, които живе
боксове.
Я7 0
е необходимо
За това нещо
спешни мер
да се превземат
защото ако т »
ки на лечение,
състояние продължи те

кова

гава може да дойде
раке иа същите-

дз У"-1

начин иа ле
Най-еФикасеи
пуснете прасетата
чение е да
навън, къД«то- ще рият земята и по тоя начии а оргатжзъ
нообхо
ма ои внасят желязо,на анеми
димо за осуетяван®
случай да нямате усята. В
------1 да пуснете на
ловил прасетата
им
в боксовете
вън, тогава
сандък
чеРвв
в
един
внесете
на или жълта глина. Глината
трябва да бъде изкопаНа .,_бо
малко
иа един метър Д^о
В сандъка вместо глина
чина. В сандъ
,(
ка.
; слоиСиге
можете ДП
Ако прастата все още
мъ*'
премазвате
да
бозая7 можете
на майката с разтвор
вимето
също та
!0т син камък, което
допринесе за оздравя
ка ще
прасетата. Розтвюръ7
ваие на
100 грама син
се подготвя от
и 100 грема захар.
ка мъ*

СЕПТЕМВРИ 1801

ЖИВОТНОВЪД от

ДОЛНА

ЛИСИНА

С обич към селското
стопанство
Въпреки

че е закрачил в
седмото десетилетие
на
си, Георги Дойчинов от махала Селище в
Долна
Лисина е един от най-добрите
животновъди
и изтъкнат
обществено-политически
деец в местната общност и общи
нята.
живота

С този
крепък селянин со
запознахме в едно намръще
но лятно утро. И той, както
и останалите негови съселяни,
в рани зори беше пристигнал
пред
ч ината
зна: в
трици.

а някои и тогава не взеха...
Така за Георги Дойчинов уз
нахме най-важното: че е добър животновъд и че

тъчно благодатите на земята.
Бдно време, когато в селото
имаше млади хора на селско
то
стопанство не отделяхме
нужното внимание, сетне не
успяха опитите по сдружава
не

и

щем

коопериране,

понастоя

имаме проблеми в про

дажбата на добитъка и снаб
А'Яването с фураж. Специали

селския магазин. При
е проста, но и сери
магазина са докарани

При
честа липса на тоз*
фураж, тази вест е силата, ко
Я"го е събрала почти всички
долнолисинчани. Но
пристиг
нали
са само 50 чувала, а
тук
са ,,представителите" на
150 домакинства
няма за
всички. А всеки иска да взе
ме и желанието си подкрепя
с аргументи. В горещите ди
скусии доловихме един счо
коен и трезв глас:
— Хора, право е да вземем
всички,
но щом като няма,
нека вземат онези, които не
взеха преди два месеца, ко
гато за последен път имаше
трици в магазина. Ето, аз имам седем говеда, трици съ
що са ми нужни, но не искам
да взема, понеже взех тогава,

Съвети за
животновъдите

л кител на работата бе ПТТ от
а значи
делът от Босилеград,
телен е и доброволният труд,
гложани

ГЕОРГИ

доходен отрасъл:
Животновъдството стана
Г. Дойчинов с две от седемте говеда
безучастен

стната общност и Общинската
скупщина в Босилеград. Изпъ

КОЙТО

С

Доколкото имате възможно
снадбите с препарат
ст да се
тогава работата ви
МИОФЕР,
понеже то
ще бъде улеснена,
зи препарат, специално прилечение на анемия,
готвен за
направо в устата на
се слага
прасетата.
ТИКВЕНИ СЕМЕ
ПОГАЧА ОТ
НАЙ МНОГО
НА ПРИТЕЖАВА
БЕЛТЪЦИ
селските
В ня<>и краища о
семена го на
домакинства от
олио,
тиквата се произвежда
отцеждането му оста
а след
като храна
тъка со ползува
за добитъка. Нвчинтд пък з
почва със сушено на
со пържи, ме
който след това
пресейвоне
ле, о сегне чрез
На
люспата.
се отделя от
сипва вода и смесата

края се

интензивно се бърКв И 301 РЯ
на вотемпературата
ва до
вриене. Когато со
дата при
започва отцеж
получи тесто
на олиото, а окова
дането
представляват
остане
което
погачи от олио.

жат и до
приготвени по тоя
Погачите
качеството си са ра
начин лЮ
погачите от семената
ами на
арашидп, слънчоглед.
на соЯ

към

проблемите

на своята среда.
Дойчинов
е тих и скромен
селянин в напреднала възраст
(роден е през 1921 година) и
събеседблагопожелателен
ник. За себе си говори без
Той и сьлрусамохвалство.
гата му тази година са отгле
седем говеда и 15 ов
дали
година обработват
це. Всяка
по 60 декара имот и
стаяват доход от над

осъЩе
100 000
грижат
динара. Усърдко се
за 40 ябълкови и 60 сливови
В

К 0-

дървчета, за градините,
повече от
ито произвеждат
ооновните зеленчуци. Как ус
пяват да постигнат всичко то.
07)1

къ*
— С работа и обич
казва
селското стопанство
той. С работа сме закърме
ни от малки, но ни е трудно
да бъД0М трудолюбиви,
със
земеделието станахме домаки
ни

и отгледахме децата си,
с този ,,зомаят" и сега си изкарваме поминъка, Аз се ин
терооувам от новините в отгле
ждането на добитъка и в то
в а е моЯта тайна на успеха.
Отдавна забелязах, че изкусг
вените ливади дават много по
вече и по-качествено сено и
сред първите а селото запо
създавам. Сега
чнах
да ги
1
ливаимам 20 дка изкуствени
ди

от

които

събирам

КЪМ

20 000 кг сено.
За възможностите за живот
говори
новъдство Дойчинов
аргументирано, с ОПТИ7ЛР 'ЗЪМ.
Но и с меланхолия —
Д°
условия когами бяха тези
бях по-млад". Обаче има
ТО
още една причина за въздиш

не ползуваме доста
ката му:
стите в кооперацията не ни
оказват никаква професионал
на
помощ и така всичко е
предоставено на селскрстопан
ския производител — да пра
ви сам колкото може и какво

знае.

Лисина
в Долна
става все по-удобен. Съвреми
ето е влезло и в неговата къ
Животът

ща.
Голяма
ването на

крачка в подобря'
селския бит Дойно

направиха
преди
лиоинчани
успешно
пет години, когато
проведоха акция по електри
фикация на селото и разреши
ха и някои други комуналнобитови проблеми.
В тези акции един от най-ак
беше Георги Дойчи
тивните
нов. Такъв е и в настоящите
акции, това от него може да
се очаква и в бъдеще. Заоцо
то

Дойчинов е ,,стар" кому
нист и дългогодишен общест
вено-политически деец в мест
ната общност и общината.
Към края на пойната у*«аст
вуаал о в освобождението на
страната, в годините на сво
бодата е деен член на бор
организация, понасто
ческлта
на Общинския
ящем е член
отбор на СУБНОР. Нколко пъ
избиран
за
отборник на
ти е
селото. Бил е и делегат в со
цивлната

общност на

Скупщи

нвта на СР Сърбия. Члвн "«
1948 година
СК е станал през
борм
и оттогава активно се
за провеждането на неговата
политика.

К. Георгиев

СТРАНИЦА 7

ШУСТВО
ниците сами
Гимназ ията чъ“ вРамЯ
Тържествено ознаменувана стогодишнината на

зията"продължава яа рабо-

Фанел за цял вен
и един нрай
ф Стогодишнината от съществуването на Гимнази
ята във Враня на 19 т. м. бе ознаменувана с вели
чествен народен митинг, на нойто пред оиоло 30
хиляди души реч произнесе председателят на Сну
пщината на СФРЮ Драгослав Марнович ф Пред*
седателят наI РК на Социалистическия съюз тика
Радойлович връчи на колентива на Образователния
център „Бора Станнович” Орден народни заслуги

със златна звезда
На 19 т.м. Обравозателни;
ят център „Бора Станнович
във Враня, канто и целият
град тържествено ознамену
ва стогодишнината от съще
ствуването на Гимназията
училище което е ускорява
ло и укрепвало развитието
на целия този край. Тази ку
лтурна, образователна и инс
титуция на прогресивни ид
еи в стогодишното си съще
е
ствуване същевременно
и столетие на борба за запа
зване на националното бит
ие на сърбския народ в юж
ната част на Сърбия. Стого
дишнината на училището вс
ъщност е и стогодишнина
на развитието на Враня от
една изостанала касаба до
съвременен град — факел
целия
за един век и за
крайДълга, трудна, но горда е
историята на Гимназията. От
крита е през
септември
1881 година, три години след
освобождението на
Враня
от турено робство, в няко
гашния Дилавер — Бегов кон
ак. В първи клас тогава е

БРАННО

имала само 23, а във втори
8 ученина. Училището за ед
имената
но столетие меня
си: Врансна нисша гимназия,
Сърбска нисша гимназия, Ги
мназия „Стеван Неманя". в
на края взима името на ня
когашния си ученин Борисав
Станнович.
Развитието и работата на
училището са
пренъсвали
само войните. През 1885 го
дина по време на войната
с България то не работи
почти цяла година. Подобен
е случаят и през 1913 годи
на по време на Сърбско-бъл
гарската война. Когато пък
през 1915 година България
окупира Враня, училището
съвсем затваря вратите си
— родителите и учениците,
съзнателни нъм национално
то си битие не искат да уч
ат в българсно училище. Ни
какви измъчвания и убийс
тва не са могли да изменят
настроението на свободолю
бивия народ в тази част на
Сърбия. Гимназията
започ
ва да работи нъм края 1918
година.

Същата история на Гимна
зията се повтаря и по вре
ме на Втората световна во
йна. Но голяма о съпротива
та на преподавателите и уч
ениците. То, изтъкнати рово
люционери Сима Погачаров
ич, Джордже Лопичич, Дра
го Малович, Али Шунрия и
други още преди войната са
организирали силна органи
зация на СНОЮ. която
е
имала 80 членове. Въпреки
че българите търсят учени
ците да учат в българско уч
млнще и въпреки чо предп
риемат нечовешки, фашист
ни терор преподавателите и
само като сърби и говорей
ни само сърбсни, остават на
позициите си — вместо на
училище отиват в борба. Уч
илщето (новата сграда е из
градена 1933 година) става
затвор, концлагер, в което
убиват хора и от други кра
ища. И въпреки че българ
ският окупатор искаше
в
нея да унищожи всичко но
ето е сърбско, не успя.
Свободолюбивото населе
ние на Враня и
учениците
бяха единствена причина да
не се осъществят велинобъ
лгарските идеи и българиза
цията. Терорът на българсния окупатор по време на во
йните и злодействата им не
успяха да поколебаят нито
Враня, нито Гимназията.
Трудната, но горда истор
ия на Гимназията приключа
ва 1945 година, когато насе
лението от Враня дава добр
оволни приложения, а уче-

ЧОПИЧ

СТРАНА, КОЯТО
СЪЩЕСТВУВА
Те, шестимата от селото, тръгнаха
за Аржентина. Утрото беше лятно, ро~
сно и ведро, най-хубавото време за
кооитбата, а ето, хората нито са взели
коси, нито са препасали кесиите с то
чилата, а нарамили кой торба, кой ,,ру
ксак" или чувал и тръгнали къ'м сел
кръстопът при старата зашила
ския
череша. Тук беше уговорена общата
среща.

оня най-младият, намърщено протегна
ръка на жена си и двамата гледаха ня
къде встрани.

Пристигнаха под черешата измити,
сериозни, чисти, като че ли отиват на
някакъв събор. Някого изпровождаше
брат, някого баща, едного изпращаха
децата и с тях кумът, а след най-мла
дия жената. Тя не беше тръгнала да
•го изпраща, а ей така, да му занесе
торбата до кртустйпътя-

Когато пътниците се отдалечиха и
разпращаните започнаха да се разот.и
ват,
старият Илия престана да плаче
и мълчаливо гледаше към спокойното
зелено поле, снощи каза на сина си
всичко, какаото мислеше да му каже,
онзи, който изпровождаше брат
си,
тръпна сериозен и натъжен, чувствувай
ки около себе ои чудна празнота и
непри1ветливост| като че ли в кръчмата
се готви за бой, а край непо ни нож,
ни някой от неговите. Децата бяха ти
хи, най-малкото от тях забрави да ка
же на баща ои да му купи свирка, а
младата жена унъла се върна по пътя

|Когаю се разделяха, побелелият
Илия едва тогава почувствува колко е
стар и немощен и заплака за единстве
пия си син и никой не го упрекна за
това, онЯ Другия1 се разцелува с брат
си сериозно, както прилича на серио
зни мъже, високият Петър, навеждай
ки се, разцелува поред трите си деца
(мустаците му бяха мокри, а за децата това беше твърде необикновено, а

и едва като влезе в горичката, почув
ствува колко е оамртна и колко неща
забрави да каже на мъжа си, седна
на първия труп и почти се разплака.
Над нея в клоните почукваше
един
стоманеносив кълвач, прелетя
тъмна
горска пеперуда, безгласен и тромав
зашумоля в дъбравата
безгрижният
кос, а невястата си спомни, че
нито
едно от тези божи създания не знае

СТРАНИЦА 8

приспособяват

атството и единството.
През течение на едно ст
олетИе в Гимназия^ ^се
ученици, а 1500 неини уче
ници са участвували в Наро
доосвободителната воина.и
по врмо на войната и в ми
ра Гимназията о мястото, къ
дото со явяват само напред
ничави идеи. Много прогре
сивни и храбри хора са се
шнолували в нея- Тя е дала
13 ученика първоборци в
воНародоосвободителната гт
йиа. Трима ученина от това
училище са
провъзгласени
за народни герои, а 93 уче
ници и преподаватели са по
ложили животите си за сво
бода. Заедно се учейни, зае
дно са се борили и гинали
сърби, манедноци, албанци..
За това свидетелствуват и
тримата нейни ученици, на
родни герои —
сърбинът
Сима Погачаревич, македон
ецът Християн ТодоровсниКарпош и албанецът Мето
Барянтари.
Понастоящем
Средношнолсният обоазователен цен
тър „Бора Станнович” с ок
оло 1000 ученици е съвреме
нно обзаведено образовател
но и нултурно ведомство. Та
чейки братството и еринств
ото сегашното поноление с
пиетет се отнас«т към пад
налите за свобода ученици
и преподаватели и към няко
га тук работещите известни
преподаватели: Радое Доманович, Яша Проданович, Свет
ислав Симич, Люба Давидо
вич, Тихомир
Джорджевич
и другите многобройни прос
ветни, културни и свободол
юбиви дейци.

Митинга отмри Драголюб
Митич, председател на ООш
инсната скупщина в/,в Вра
ня, а след това реч по пов
од юбилея произнесе пред
Скупщината
седателят на
на СФРЮ Драгослав Марко
вич. Покрай останалото Мар
нович говори за осъшествикономическата
яването на
стабилизация, като подчерта
че е необходимо всички об
ществени сили
по-успешно
да се организират в борбата
за тази важна задача. Това
е задача от най-голямо поли
тичесно значение и ако доп
уснем — изтъкна той да не
обективно
я реализираме
ще намалим стойността на
множеството значителни ре
зултати, които са постигнати
в обществено-ииономичесиото развитие. Марнович подчер
та и трайното външнололитиЮгочесио определение на
славия да развива добросъседете о.
По повод юбилея в учили
щето бе открита възпомена
телна плоча на паднали уче
ници и преподаватели
по
време на световните войни.
На предната фасада на Vчи
лището бяха открити ренон
струираните
барелефи
на
Вун Караджич, Бора Станкович, Иван Гундулич, Свети
Сава. Иван Мажуранич, Фра
нц Прешерн и П. П. Ньегош,
които бе унищожил българс
кият окупатор. Бе открита и
изложба за досегашното ра
звитие на Гимназията. Отми
тинга бе изпратена поздрав
ителна телеграма до Предсе
дателството на СФРЮ и Пр
едседателството на ЦК на

сюк.

Васко Божилов

нито за Аржентина, нито за нейната
тъга, и сълзите по-силно потекоха от
очите Й. Едно бяло горско цвете пред
неЯ се превърна в неспокойно разлето петно и кална на земята.
— Опидох а ли? — п осрещна баба
та на прага ста/рид Илия. Седеше до
самата врата и сякаш беше забравила
си
обичайния ред на всекидневните
работи.

— Старо, днес чух за тая Аржен
тина. Имало Я, казват, тази страна Аржентина, това е някаква друга Америка. Първата Америка вече се израбо
тила, нЯма вече в нея работа/ а сега
е открита тая, другата. Ето, в нея е
тази Аржентина.
Казват
по-щастлива
страна надалеко нямало.. А как няма
Да бъде. щастлива, когато това е Аме

— Отидоха — късо отговори старецът и седна на прага до жената с>'.
Бабата каза нещо за хубавото време(
той спомен за тазгодишното жито, а
и двамата мислеха за своя пътник и
за непознатата Аржентина. После ба
бата / погледна мъжа си и й се стори
много побелял и стар и за да скрие
сълзите, влезе в къщи. А старецът по.
гледна също така скришом подир жепата ои, тя беше стара, измъчена же
на, и отиде някъде зад къщата.

Ама и ТЯ е през морето тая
Америка? — тихо и тъжно пита бабата.

В неделя вечерта старецът се върна
весел от селската кръчма. Още от път
ната врата се обади на жена ои и я
полита жива ли е, а бабата веднага
разбра, че старецът носи нкякъква до
бра вест. Изнесе му стол пред вратата
и изведнаж се почувствува така немощ
на и слаба, че се побоя да не умре,
преди да чуе за далечното дете. Треперейки, се спуона на прага.

— Ей, Мартине, не знаеш ли ти
отнякъде къде е тази Аржентина? Все
се страхуваме да не е през морето.
Там е нашето дете.

—'Господи,
старица.

смили

се

над

клетата

Старецът потърси из пояса лулаи тютюневата кесия, запали и думите
течеха добри и скъпи като води небе
сни:

рика.

Жал ми е за него та не знам
е какво добро да е... А може би и да
не е през море, всяка страна ли тря
бва да бъде през синьото море.
Пред къщата мина на кобила Мартин Пеулич. Носеше коса високо вдиг
на на рамо, я3Деше леко и нещо сам
си разповаряЩе.

Аржентина!
Мартин се сепна,
погледна побелелия старец и натъже
ната
бабичка, спомни ои, че това е
единственият им оин, и без мнопо да
МУ мисли. отговори, че Аржентина е
от другата страна на морето, че не е
чак толкова далече, нещо като ,,Прайока", и добави още, че там много до
бре „за нашите хора" и че има злато.
— Случвало се е, казват хора чо
век да изкопае буца злат]о колкото детска глава.
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КАК ДЕЙСТВУВАТ
ОБЩИНА

обществените

ОРГАНИЗАЦИИ
НА МЛАДИТЕ

В

I МИНИ 31»
За само една година
на Фериалния съюз са
в организацията
нове — ..от 7 ДО 77
се .за?л*ен"ли 450 члеГОДИНИ
Извидниците
тачат спомените за
Димитровградските партизани * Музикалните и
самодейци полагат усилия далитературните
подобрят активността, но им липсват
помещени».
В
Димитровградска об щ хм а
организирано действуват
обществени организации на
мла
дите фериалци .извидвици и
музикални самодейци. В тези
организации са запленени го
лЯм брой младежи и девой
ки* които проявяват голЯм ин
терес за техните
съдържан^.
както и за всички активности
на

Съюза

на

Обич

зирави по

родности, между които Кумро
вец, Кадиняча, Срем и
ДРУ
ги. От тези паметни
места те
са се завърнали с прекрасни
-впечатления и множество но
ви познания за нашата
краси
ва родина, които още повече
ги

родината

уреждане на града
ят за нови акции.
За само една година в органи
зациЯта на фериалците са се за
членили 450, лица главно младе

и се

готв

и други лица,

а

най-стари

ят член е роден през 1908
година. Този
голЯм
интерес
идва

от девиза

на

за

вече". Това е основното мото
на димитровградските сфери а л

героичната борба
ски

ци във всичю- техни активно
сти. Досега са организирали
пет

екскурзии,

в

рамките

вни

места

пея

на

от

нашите

на

героичната

епо

народи

на-

и

отряд

борба

посетили повече ела

ди

и

на

по

а сякаш се бяха открили далечни про
стори, замъглени и тайствени, а зад
за мм- се

показа далечната щастлива страна Аржентина, в коЯто технисин

копае

Често

злато.

оттогава,

лрив7,ршеха

днев-

ните работи, двамата седяха пред къщна та порта. Пред тях в далечината
хоризонтът беше светлозелен над тъм
ните гори. Не е ли нЯкъДе там тази
щастлива страна, в която замина тех
ният син? Мълчеше старецът, мълчеше
бабата, а далечните гледаха със своите
зеленикакви очи, тайнствени и слокойни, и можеше всеки миг да се очаква,
поче ще се отвори небето и ще се
кажат отдавна очакваните неща.
Божичко,

какво

ли

прави

той

сега там?
мислех.
тишина

После отново наст7,пваше
под усамотения тъмен покрив, сякаш
неговите обители отдавна вече са лркойиици.
найстарецът
Беше шусетне получи писмо от сина.
беше ол%мен пазарен ден, старецът
кмет
зъл до града, а когаго селският
След

дълго

чакане

му даде бял продълговат
рецът с треперещи крака
свч>я

познат

— Ето,

лекар.

обажда ми

югослав

повод

7

Всяка

юли

—

партизански

плик,
отиде

до

се детето. Про-

чети, Петре...
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И фериалците и изви дни ци те
биха постигнали много
повече
резултати, ако имаха помеще

млади

хора,

наро
годи
Деня

не и хората, отивайки си в къщи, се
трупаха да си приберат тавите. Та та
ка пекарят ту четеше писмото, тогава
гласът му ставаше друг, благ и пред
стареца трептяха непознатите далеч и
ни. от които хартията беше пристигнала, и миг след това пак услужваше
тогава старенетърпеливите клиенти,
ц7Ут отново виждаше около себе си неудобната и тясна покарна и двамата
брашнени

хора.

Син7,т се обаждаше от болница^ Пи

шеше

работели

че

през

по

някакви

прокарването
високи

линиЯ

ни,

че работата била тежка и нездрл
т-ьй Квто поради голямата височи

ва‘
на хората непрекъснато получавали кръ
А тежвоизлив от носа или устата.
ко и к7урваво, казва, тук се печелят
та

заради

спечеленото

ту-

песо". И, каз,,кървав:°
мамо, изпращам
ва, драги татко, и ти
тъй като
ви тридесет и едно песо,
мога, а това
сега
повече
не
сега за
забравил
кажат, че С7,м
е само, да не
ка,

наричат

де
дп

лезнал
А

комерциализмът.

мъчителен сън старецът

оти-

боз
изтегли парите, па
в пощата и
през
грамина
се слиря няктуде,
и
и необикновен,
сега изменен
своето село.

ите. Затова успехи могат да
се очакват и занапред, но те
ще бъдат много по-големи ако се разреши въпрост
във

осъществените досега ре

зултати
нието

оправдаха съществува
на тезс-

връзка

обществени ор

ганизации. Успехите им се дъл
жат

на

големия

младите

и

на

ношение ма

интерес

на

правилното, от

органите

и

с

помещенията.

Мла

дежката организация и досе
га е търсела възможности за
разрешаване, обаче за целта
е необходима помощ на оста
налите
обществен о-политиче.

феру

мите на ССМ, отличителен бе
лег на което са единодействи
ето и координацията на акци

ски субекти в

общината.
К.

Георгиев

Вървеше по добре познатия път и
всичко беше като насън. Пътят пияно
се клатушкаше и удряше краката с
чимове,
корените на своите твърди
дърветата стояха спокойни и мъртви
мов задушния въздух и всеки миг

и неговият син, и
се залута в нЯхакви планини със страшни и чудни име
на, в планини, които се виждат само
насън и където се печелят ,,кръвави
песо".

жеха да изчезнат като призраци, теж
ки врани се люлееха в празнатата и
от това ставаше неприятно и тягостно.

Селото спи ,и никой не подозира
какво се е случило. Всички спят.

отне пое
на поля-

Старецът се изправи на крака и му
идваше стремоглаво да изтича до сел
ската камбанария, да забие камбмката печално и тревожмо, като за пожар или за някакво друго .неочаквано
нещастие, та воички от страх да нас
качат сънливи от креватите. Да забие
камбаната и да извика:

Над котловината са спускаше здрач,
След задушния и горещ ден приво-

нете .нашите са отишли в страна, която не съществува.
НЯма я тази Ар

чер неподвижният въздух со раздайжи, Л7,хна свеж вотрец и от него стп.
роц7,т се съживи и опомни. Спомни
си и за сина, и за днешното писмо
и за своите бълнувания
и за парите,
щастливата
страна Аржентина и
за
отпаднал и измамен, тъжно се загле-

Жентина,

Старецът залиташе и пот го облива
ше по полупразната торба и едва котато стилна на хълмчетю над своето
село и когаго пред очите му се пока
заха добро познати места, той съвсем
мзнемогна,
ледната

сякаш

оило,

и

някой му
се отпусна

ната.
— Хей,

да долу

II

селото, пот7,нало вече в си

нкав здрач.
Етю,
С

с гарите си бродители.
Като в

Димитровградски извидници на Изворище

с

плани-

на

това

заедно

рата очевидно не успя, поне
же в това помещение е нав

марш

Несвикналият пекар
четеше слабо
и час по час прекъсваше да помогне
гласът му ставаше друг, благ и пред

разб7,рзани и

проблем но-

едно

готвЯт и трета. Но помещение
'нЯмзт и това им е най-голе
мият проблем. Опитът
този
проблем да се разреши чрез
клуба на самодейците, открит
в мазето на Дома на култу

героичната

югославските

пари,
това си

— Да, и аз тъ«мо

за

Помещенията —
меР

зиката

на въстанието в Сърбия те ор

старци останаха мълчаливи и кротки в
топлия здрач, струваше им се, че пред
къщи не беше минал никакъв човек,

ят

на

и

на

народности.

ганизират

Мартин си замина по пътя и потъ
на в полумрака като сянка, а двамата

тях

отряд ^,Мо

войвода
организира
учения, а повече негови членове се
изявяват в самодей
ността.

литературната секция, създадо
ха клуб и досега пости гнаха
значителни успехи. Тази годи
на организирали две музикал
но-литературни вечери, а под

отРЯД
,. Момчил
войвода"
тачат спомените за едноиме
нниЯ партизански отрЯд и за

съюз ,,Запознай родината си
по-добре, за да я обичаш по

които са

Заедно с членовете на Съю
на бойците, към 60 извид

ника, членове на извиднически

феризлния

Ят

мчил

НИЯ за организирано съб.ране и договаряне. Но този
„
ПР°
олем най-много намалява дой
ността на ,,Музикалната мла
деж". Тези талантливи за му

По славните пътеки

жи и девойки^ но има и пионе
ри

повод държавните
празници и
останалите общин
ски тържества. С
дейността
с,и те дават
полЯм принос за
таченето
на Революционните
придобивки от НОБ
за което
са получили Грамота на Репу
оликанския отбор .на
СУБНОР
на СР Сърбия.
Извидвически

насърчават.

Фериалците дейно участвуват във всички активности| ко
ито раздвижва Съюзът на мла
дежта. Досега са организира
ли четири трудови акции по

младежта.

към

до Извори, ще, където е сфор
миран партизанският
'от-ряДИзви движите са актв'ивви
и въз
ВСИЧКИ
манифестации,
органи

на

за

за

приспива се

богатата щастлива

Аржентина,

Мислят

спасявайте, помог

няма друга

Америка,

всичко

това е лъжа и мъгла... Хей, хора, ето
ви

свидетел,

,,к7,рвавао
нашите

са

ви

тридесет

Народе,

изчезнали

Изкачи
селото,

ето

песо".

се

на

с

едно

помощ,

безследно...

старецът на

протегна

и

ръка

хълма над
с

парите,

а

устата безмълвна и без глас вика, вика

селото спи долу,

мечтата

народе,

нея

за
И

другата
децата

стрп-

Америка.

и

невестите,
синове
Отидоха там

старите хора.
и
мъже ,и бащи, отидоха в далечна стра
■на, коЯто не съществува, Отиде там

и

пълни

М7,лвв|н
са

нощта

е

този

повик за бунт.

черни

и

кървави

в

страшен 1 без
И банкнотите
ръката

тях падат гъсти и тежки капки,

му,

от

а ста

рецът вижда кр7,вта на собственото си
дете, с ужас затваря очи и пак вика,
вика...

тръ тна към
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ТЪРШИЧ

Проведен 46 Буков събор
На

В природния
амфитеатър в
непосредственото
близост
но
в
кттпето но В,у,к
Кераджич
т. ршим, но 20 т• м. В присъс
твие ид Ю
хиляди АУ-ли се
проведе 46ия Вуков
събор.
присъствуваха
Но тържеството
на
ВК
а
раджи
ч от
обожатели
изт'(,кнати обцялата страна,
дей^и
11Гесгвоно-полиг,ически
от чеи слависти от 19 страни
ти.ри континента-

тържеството

за делото на

Кароджич говори оредее
Председателството
дотелят «а Г
Ви
но СР Счятбия Добривое
който между другото издим,
т^киа, чс културните Стойнои че
сти са наше общо благо
се
рушат
трябва .улорго да
всички препятствия, които мо
Вук

и че Вук в
гаг да ни разделя?
може да ни
това отношение
образец
служи като

НА
ОСМИЯТ ПРЕГЛЕД
АЛЕКСИНАЦ: ЗАВЪРШИ
р СР СЪРБИЯ
ИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РОМИ ТЕ

КУЛТУРИ

Пъсткота, песен н игра...
Алексинац ;а«ърши Осмия? преглед на
В неделя в
иа който
в СР Сърбия.
културните постижения на ромите
места, ие са
1000 самодейци от двадесет
умаствув-лха към
Босиа н
Македония, Хърватско и
мо от Сърбия, но и от
Херцеговина

Шопското” - иа „Нозара 81
акция „Козара 81"

димитровградската

младежка

бригада

„Брат

що толкова успешни бяхл димитроградските девойки и младежи и в обществе-

мент, с който спечелиха сим
патите на своите гостолрием
по време
на
ни домакини

живот в мллдежкия лагер. Млади от много

тридневното си пребиваване в

ство и единство” беше най-добрата бригада в СР Босна и Херцеговина. Но съ

но-политическия и културно-забавния

Алексинац.

нраища на страната, които работеха заедно с димитроврадчани имаха възмо-

бяха

жност да се запознаят с част от постиженията на самодейните от Димитров-

д*
а

пред
който

дът.

ЗАБЕЛЕЖЕНО

Трудовата
организация за
пътища „Ниш" в Ниш и орга
и
|Ннзацията за изграждане
■опазване на пътищата в Бабуш
санират
ница започнаха да
свлачището Любераджа II, на
магистралното шосе Бабушница — Власотинци.
Стойността на работата спо
ред
проектосметката ще въ
злезе на 2 милиона и 796 хил
ЯДи динара. Тук в дължина
от 150 м се изкопае земя
от 9 хиляди кубически метъра.
Финансовите средства са обезпечили
по

Републиканската
пътища,

а

проектът

изготви Институтът за пътища
— Завод за проектиране ,,Тра
са"

от

Белград.

Пирот

шка в

в

местността

дължина

от 2300

Кру
м

е

сложен асфалт. Слойността на
работите възлиза на един ми
лиард и двеста милиона дина

Направо започваме така гли
ганите са същинска напаст в
този край. Тези дни в Пога
ново, както и във всички дру
ги местнк общности в Димит
ровградска община се води
оживена дейност за ►зпълнение на плана по есенна сеит
ба. Включена са всички обтце
ствено-политически сили, наче
ло със Съюза на комунистите
— и вероятно планът по сеит
ба ще бъде изплънен.
За подготовката на есенната
сеитба и за някои други акту
ални в момента въпроси в се
ло Поганово беседвахме със
Спас Денков,, председател на
местната организация ‘на Соци
алистическия съюз.
— Пла!нът по засяване
на
предвидените площи с есенни
ци ще изпълним — изтъкна
Денков. Истина, тук на <село
сме

останали

предимно

над

50^годишна

възраст,

пълним

задачата.

■възниква
Как

да

един

защитим

глигани?
наж

сме

Този

д. Г.

тел но

реколта

хора
но

—

въпрос.

въпрос

места

неведна

най-

но реше

И тазгодишна

глиганите

нама л иха.

прекрасни

които

създа

на

за

културата,

проведе
вечер

посетители.

Имаше

значи
слу-

ромите

град) се построи пътя? Погано
во-Погановски манастир.
даваше

обеща

ние, че ще се регулира прево

за.
—

Засега

това

още

не

е

направено — изтъква Денков.
Рейсът на
от

,, Ни ш-експрес" "

Димитровград

идва в

Поганово

обикновено
в петък, съ

бота и неделя- Обаче още не
е

установено

кои

разписание.

шофьори се

Поганово,

когато

те

в

западноевропейски

страни. Тази тема наскоро

Тр. Одоровци, някои не пра
вят това. Всичко това ни съз
дава големи трудности. Хора
та искат да се изпълни даде

нации. По време на Прегледа

ното обещание, — казва Ден

сс?

ков.

иество

в

ЮНЕСКО

и

в

Обединените

бе организирана и кръгла мана тема: ,,Културното твор
на

ромите".

М. А.
В АВТОТРАНСПОРТНАТА
РАД

(М. М.)

ОРГАНИЗАЦИЯ

В

БОСИЛЕГ

Предали 10 тона стара хартия

РЕДОВЕН

Много труд положиха погановчани докато (с помощта на
СОИ за пътища в Димитров

Доскоро се

програмата.

ще се намери на дневен ред

Този въпрос наистина се ну
ждае от спешно решение.

БЕЗ

на

органи
Предприемчивите
използуваха Прегледа
затсри
заседание
на
да
..поведат
Председателството на светов

прегле

■ ■■

изводители да претърпят голе
ми щети... За обезщетение те
се отнасят към ловджийското
дружество, но там работата
или се завръш
се разтака
ва неблагополучно за произво
дителите. А глиганите опусто
шават цели ниви с пшеница,
царевица и др. култури.

ПРИ ПЪТ
ПРЕВОЗ

к<’.-паството

изта организация на ромите.
На заседанието се
разисква
задачи
върху предстоящите
з? еманципация на ромите, особено
когато се касае
за

чай някои селскостопански про

реколтата от

поставяли

компетентни

та

Обаче

друг

ние още няма.

:ра.
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Всяка

дьаж се изяви като добър до
мекин, а ново качество е /частие-о на гости от други
принос
републики и техния?

ПОГАНОВО

ще положим усилия и ще из

На същия път от Бабушпица
към

Дома
се

впечатление о?
Основното
преглед е, че тази
манифестация напъл
но успя и оправда съШеству
ването си. Алексинац още в е

Осмия
културна

хора на площа

Глиганите иротии

Санира се
свише

СОИ

В

Защото

картините,

ааха пъстрите

град и да се любуват на игривия шопски фолклор, за което говори и тази снимка.

БАБУШНИЦА

гсад-

върнаха в
и отнесоха със себе си песен
та,
играта, веселостта и игтемпера
един
ривостта на

По трудовите резулати, които постигна на трасето на Съюзната мла
дежка трудова

те изпълваха залата, а музикапо
целия
та се разнасяме

на
са знамената
участниците се за
родните си места

Спуснати
фестивала,

отбиват и
пътуват

Ня
в

Изхождайки от това, че една от задачите в ико
номическата стабилизация е V' събирането и използу
ването на вторични суровини,
трудещите се в Ав
тотранспортната организация в
Босилеград организи
раха една твърде конкретна акция. Обсъждайки неот
давна плановете по икономическа стабилизация и осъ
ществяването им, те приеха решение, според което
да събират и стара хартияПървите
налице.
През

резултати

миналата

в

това

седмица

отношение

трудещите

се

вече
в

са

тазк

стопанска организация събраха над 10 тона стара хар
тия от различни разсписания, невалидни документи, до
говори... Същата предадоха на фабриката за хартия
във Владичин хан и взеха над 36 хиляди динра.
Паричната стойност в случая сигурно не е найзначителна, въпреки че в организацията, коя?о стопа
нисва със загуба тя добре дойде.
Но не без значение е решеността на трудещите
се да дадат принос в обществената акция по събира
не на вторични суровини. Естествено, крачката служи
за
образец.

М. Я-

до
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г
V.

култура и

СРЕЩА С ВАСИЛ СТОИМЕНОВ,
БИВШ боксьорски
ПИОН

а.

спорт # Физическа

ШАМ

Часове по бокс
на село

.С. чанта

в‘ ръката

почти
СТОИМЕ

всекидневно ВАСИЛ
НОВ, преподавател по физиче
ско възпитание изминава път

дълъг повече от 50 километ

ра. Почти- всекидневно той учи децата в Трън<:ки Одоров
ци,
Димитровград и Смилов
ци.
Почти всекидневно 37 то
дишнидт Васил Стоименов ела
га боксьорските ръкавици на
ръцете
си, окачва боксьорския
чувал и с часове тре
нира. Учи учениците и да бок
суват.
Васил
Сто>менов е бивш
младежки шампион
по бокс.

За нашите
домакини
ТУРШИЯ—ПЮРЕ ОТ ПИПЕРКИ
И ПАТЛАДЖАНИ
Вземето по равно тегло пи
перки и патладжани. Опечете
ги, обелете ги
ги изчистете
от дръжките (пиперките и от
семето).
Смелете ги с машинка за
месо и - гй по<|Ьлете на акус.
Сгорещете олио в по-широка
тава (на 10 кг пиперки и до
мати — 3 чаши олио). Приба
вете пюрето и го бъркайте
се за
непрекъснато, докато
пържи и започне да се от
деля 07 СЪДЯ. Свалете го от
го
огъня и като се охлади,
насилте в малки буркани. Напръста
лейте отгоре по 2
олио, предварително залърже
но и напълно изстинало. Съх
ранявайте туршията на хлад
но място. При поднасянето й
прибавете, «малко оцет, счука
ни орехови ЯДКИ и чесън.

Гова е сЪ1Цият
ОНЗИ боксьор
на »,Еднички " от Ниш
за ко
гот©
специалистите твърдеха,
'
че Ще стане
един ден и све
товно
известен бокс ьор...
Това беше
пРеДи два-де
сетина- години,
г
по-точно през
1962. година. Тази
година
аз
бях младежки
шампион в кате
горията до 67
килограма. Се
га далеч по-известните
от мен
боксьори както
Бахтияревич,
Амзич, Пейкович и други, то
гава бЯха много по-слаби от
мен, но те останаха упор. ти и
станаха европейски н балкан
ски шампиони. Мен
ме слага
ха в един ред с другарите ми
от

Келава,

Станкович
Лаза^зевич, Мацу

Ра.
В чантата на Васо
непреме
се намират два
чифта
боксьорски ръкавици, за него

нно

и ученика, а пък в една мат
ка папка, в същата тази чан
та
части от вестници на
които се четат ззглавия: „Сто
имен ов нов шампион на Юго
слаеия " ", „Бъдехцият шампи
он от Ниш голяма надежда на
нашия
бокс, ,,Нишкият шамлион не знае за загуба" и т.
п. П ©жълтелите части само на
помнят, още веднаж,

ТУРШИЯ ОТ ПАРЕНИ НАРЯЗА
НИ ПИПЕРКИ

Измийте пиперю

клуба

т,Челик ,

и ги на

режете като белите Я^Ълка/
около
широки
на ленти,
1 1 /2 см (почнете от въРха на
пиперката).
Възварете саламура от 3 ча
сти оцет, 2 части вода, ло1/2
олио и 70 г сол (1 кафена
чашка) на литър течност, че
рен пипер и дафинов лист иа
вкус.
Пущайте във вряЩА73 са'
яамура по 1 шепа от иаряза
ните пиперки. След 1—2 ми
нути, когото заврят силно, ги
ГИ
изваждайте с цедка и
слагайте в тава, за до изсти
нат бърже.
Наредете напълно изстина
лите пиперки в буркан, като
помежду им ръсите обелени
те скилидки чесън и лиетвнца
3 олей7© ги
от магданоз,
изстиналата саламура И ги при
тисиете леко с тежест. Завър
жете буркана с пергаментова

хартия или Д*°Йно сгъвате
кърпа и го приберете на сту
Дано място.
БРАТСТВО * 25 СЕПТЕМВРИ I001

че Сто

След променлива

предходните
на
тазгодишното™™0
в

именов не е използувал въз
мощностите, както 'Например
това съумяха да го
направят
кашите най-известни боксьо
ри — Мате Парлов, Мариян
Бенеш, Аце Р.усевски и Други
наши , световно-из вестни.
боксьори.
— Недейте да мислите, че
прекалявам, но аз изобщо не
съжалявам, защото сега мо
же би ЩЯХ ДЯ съм световно
известен, а пък може би щ.ях
да свърша както мнозина бок
с^ори — без професия, С НЯ
к°Я травма в главата. Естестве
нно, че боксът бе и ще си
остане
моята
най-голяма
обич. Ето например аз имам
трима синове и уча ги да бок
суват. Единият съм го кръстил
Роки, така е записан и в кръ
щелното си, а пък Роки е май
големият боксьор, който е жи
вял на земното кълбо.
Васил Стоименов,

спортистите обичат чистия въз
здух и природата.
Т. Петров

ЗА ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР ИЛ ». „Братство"
НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ [до завръщане на работиика от отпуск по болест.
кандидатите

Освен предвидените със Запои а
трябва да изпълня.»' и следните успоаня-

полувисше образование

технически да уреждат вестници и

3. Солидно да

владеят български език.

- | се предстанеобходимите документи
от публикуването
^Братство" в срок от 15 дни

вят в
иа конкурса.

и зГрИШн3<лрН:.а^Тн“

ство", ще се
кандидатите.

КРъга

Междуобщ

ВраняТав неделЛН* ^И-ВИЗИя
м я. В неделя футболистите на ФК „Младост” се преДставиха прел любителите
на футбола от Бог-илог™
добра »
Ьосилеград с
доора и резултатна игра. По
хубаво и приятно за игра вре
ме те извоюваха победа от
4ЧелСикеЩоУтФБУТб0ЛпИС™Те Н3
• • лин от Бело Поле и спе
челиха още две нови точни.

Още в началото на

мача

До^шния^тбор6'автор™' 38
на
Г0Л 6еше Б- Тасев 0т ™
Във второто полувреме и
Двата отбора продължиха с
Д°бра и динамична игра. Все
Футболистите на „Младо
Ст ' по често атануваха към
вратата на „Челик” и техните атаки бяха по-организира
ни- Л5 отбрана на своята вра
ц1?пУАболистие °т Б. Поле
ФУба 5>™ поради8 н^етсГоъ
Дията Д. Митич поанза две
жълти и едно червено карто
нче. В една добре организи?ана атака В- Чипев успя по

“вГ ФУТ60ЛИС™ има-

™"гъ$ «

често атаки Ифата и все по'
сто атануваха нъм вратата на гостите. В този период
°т играта зрителите, а те бя
ха оноло 300, очанваха всеки момент гол. В една добре организирана атака, след
няколко нереализирани голо
ви положения, централният
нападател Г. Георгиев, прин

лик •
кРая на мача домашните футболисти още един
път от дуспа улучиха“вратата на гостите, а автор на
гола отново беше
Б.Тасев.
Да отбележим, че съдията
присъди дуспа и за госитнския отбор, но вратарят М.Чипев успя да хване топната В
Ръцете си.

™

уди вратаря на „Челик” да из
вади
топката
от
мрежата
Разгърна
се
ожесточена
борба за всяка топка. Редеха се атаки, от които зрите
лите останаха твърде довол
ни. До нрая на първото полу
време и двата отбора успя-

Отборът на ФК.„Младост
игра в следния състав: М.Чи
пев, В. Ивкович, Б. Иванов,
А. Васев, В. Тасев, И. Арсов, Д. Златков, В. Захариев,
Г. Георгиев, Б. Тасев и М.
Цветков.
М.Я.

въпреки

че има къща в Ниш изобщо
не мисли да живее там, защо
то както самият"* той . каза,

Конкурс
2. Да знаят

I

у

Лладют“-Челнн“4:1

Въз основа на решението от 17 септември Съве
тът на трудовата общност на НИРО ,,Братство" в Ниш
обявява

1. Да имат виеше или

N

култура и спорт

свлосГо°стнГна

ОТЛИЧНА ИГРА И ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА НА , АСЕН
БАЛКАНСКИ"

[[

Турист" (Нишка баня)
- „А. Балкански" 1:4
Зрители 200, времето и теренът отлични за игра. Съ
дия Света Наумович от Пирот. Жълти картончета: Тодо
ров (,,А. Балкански"), Миленковмч (,,Турист)"; червено
картонче Марянович (,,Турист").
,,Асен Балкански": К. Ставров, Р. Тодоров, (Ви.
данович), А. Станулович, М. Тодорович, 3. Марков, Н.
Костов и М. Алексов.
Голмайстори: в 41 минута Джорджев^ч (#,Ту
рист"), а Голубов в 22, Станков в 33 и 84 и Костов
о 63-та минута за ,,А. Балкански"".

В петия кръг на състезание
то в Междурегионалната север
на
футболна лига, футболи
стите на „А. Балкански" ус
пяха в Нишка баня да завою
ват две точки. С мирна и так
тически добра игра те напъл
но и убедително се наложиха
срещу футболистите от Нишка
баня. Със засилена
отбрано
и бързи контраатаки младите
футболисти от Димитровград
имаха повече шансове, от ко
«•то четири и реализираха. Ох
рабряваше дисциплината
на
всеки футболист в отбора и
изпълняването на договорени
те задачи в играта. При това
не без причина трябаа да се
изтъкне треньорът Александър

Петров, който отлично бе изпланирал ипрата, която също
така
реализираха отличните
на ,,А. Балкански"" футболи
сти.
В отбора от Димитровград
всички заслужават похвала, а
най-добри сред тях бяха. А.
Станков и М. Тодорович, от
личен футболист иа всяка част
на терена.
С тази победа футболистите
на ,,А. Балкански"" предвести
ха борба към горната част на
табелката. В следващия кръг
гостува
в Димитровград ще
отборът но „Рътань“ ог Боль«
вац.

Димитър Ставов

СТРАНИЦА 11

Народни мъдрости
не

*

ж

Който е ПОСЯЛ ЗЛО, ще ПОЖЪ

Добродетелта швстаува по пъ

разкаяние.
Азорбеджаиска

заминава

Горделивостта

НА

кон, а се връща пешком.

тя на несгодите.

Италианска

Еарилид
Ж

Шофьорски терк
Не съм верувал дека и това може: шоферйо
да определую крайнете станмце, ама и сам се увери.
Пойдо у оную суботу за Поганово у 10 и половина
од Желушу. Автобусат, како и сви пути у суботу и
недетъу — препълнен с путници од Драговиту, Пога
ново, ТрънсЬи Одоровци.
Пошли си човеци по работу, да помогну прибаран>ето на реколтуту, да си беру дърел; кой какву
си има работу.
И още веднъга почеше некои да ми се обър-

Глупостта

I

Арабска

N2

$

й

Й

-

Значи засега нема
друго решение
осем у
„Ниш-експрес" да има повече погановсйи и драговитс^и зетове, та автобусат да иде до Поганово...

Наградата на добродетелта е

и

гордостта

Немска
Цицерои

Който вдига меч, от меч Що
загино.

Ж
Хитростта е като дребна моне

Ж
Библията

ТО — с нея не може да се
Добротетелта

струва

повече

купи много нещо.

от славата.

Гоичароа

Фрази

Каит

ж
Постоянното хитруване е при

X

ПРАВИЛАТА са еднакви за
всички, само изключенията, са
различни.

рвстот

на едно дър»°‘

честа.

Ж

чаю:
— Де, бая Манчо, тебе по ти се йеде думата
— замоли шофератога да ни вози по Поганово. Нейе
важно колко струва, важно йе да стнгнемо с по-лъс
дома.
' I
Я си реко, да че говорим, да видим колко че
помогнем. Набра кураж и реко:
— Бре момченце, че може ли до Поганово, гле
дай колко много народ мма!...
— Изключено! — одсече шоферат кико попарен.
— Защо бре писан и златан! Та нели у петък,
суботу и неделю — автобусът иде у Поганово.
— Това ме не интересуйе — рече он. Я немам
нареждане от шефа да идем — и край. А после —
каза си мукуту детето — и нема точна цена на това
растояние. И нечу да си имам проблеми да иду чо
веци да се жале оди мене...
Видо я колко йе саата и си лего на плрцал>ете.
Поразпита се защо толкова шоферчето йе сърдито,
а едън ми рече:
— Сърдити су и ,он и йоще некои дека некой
се жалил що не върнаю кусур. Картата коща 28 ди
нара, а они оди 30 динара невърчаю кусур... Те това
е -проблемат.
На ютре дън — и сам се увери дека е тека.
Пойдо си леш от Поганово за Димитровград. Куде
Власи срето автобусат. Ишъл до Поганово и оттам
пун с путници ме стиже на В/таси.
Погледа кой вози — оно шоферчето е пога
новсАи зет.

ж

ж

Малко зло — и то в много.

знак на слабост и малодушие.
Добродетелта не е наследве-

Юиг

на.

*

*

Пейи

Който умее да ласкае, умее

НЯКОИ хора казват истина
та само за да могат да проти
воречат.

ж

и да клевети.
Напаелон

Самохвалството унижава чоае

*

ка.
Ж
НИЩО не пречи толкова за
развитието на интелекта, кол
кото неговото отсъствие.

Сервантес

Глупакът ласкае сами#

себе

си, умният ласкае глупака.

1

Литон
Който се хвали

ЩОМ може да изб ирам ме
жду двете половини,
дайте
ми по-голямата.

събужда за-

вист.

Ж
Малзерб

*

За да се изкач>ш високо, тр
ябва да си свилш кр>лата.

ж
НАЙ-ТРУДНО се пише от
чет за работа, която не е из
вършена.

Ст. Лец
Колкото по-малко умение, тол
X

кова по-голямо самомнение.

№

От гъвкавия

*

Щ.

*

ОБИРАШЕ каймака дори
от птичето мляко.

Японска

гръбнак изра

ства психическа гърбица.

и
Ст. Лец

X

ПОНЯКОГА

въпросът съ
държа повече информации,
отколкото отговорът.
ВВСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В
С®Р ЮГОСЛАВИЯ
Излиза
всеки петък
Урежда
редакционна
колегия;
Дирелгор
и главен и отговорен
редактор
БОРИС

*

Гордостта ни пречи да збина
ме и да бъдем обичани.
У НЕЯ всичко е прекрасно!
Значи тя е манекен.

Буфле

®7Шоип

X
Лакей и куче са едно и съЩо.

Бенгалска

Контрольор
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